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Orientações aos Pais / Quem cuida de mim 

Carta para as famílias, 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos 

e focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação 

tem um papel importante neste processo por ser um caminho potente para 

conscientização da sociedade, especialmente das crianças e jovens. As famílias 

também têm um papel fundamental! Mais do que nunca, precisamos caminhar 

juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e inspirando os nossos 

estudantes. 

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com 

equipes da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério 

da Saúde para conter a pandemia. Por isso, é muito importante que todos 

respeitem o distanciamento social, entendendo que esse momento não é uma 

parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em outras palavras, 

devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações. Seguimos juntos, em uma oportunidade de 

fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Estado. Certamente, em 

situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como 

sociedade. 

Antes de iniciar as Atividades, temos algumas sugestões para vocês: Converse 

com a criança ou o jovem sobre os últimos acontecimentos, explicando que, por um 

período de tempo, ele irá estudar em casa. Eles ouvem uma porção de notícias e 

precisam da ajuda de alguém mais experiente para analisar o que ouvem, 

compreender e formar sua própria opinião. Além disso, os estudantes precisarão 

do apoio dos responsáveis para organizar sua rotina de estudo e se adaptar a uma 

forma diferente de vivenciar as tarefas escolares. 

Contamos com a colaboração de todos! 
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Queridos Estudantes, 

Estamos passando por um momento que requer distanciamento das Unidades 

Educacionais e demais espaços da cidade. Momento de ficarmos em casa para 

proteger a família e as pessoas mais vulneráveis.  Mas isso não quer dizer que 

precisam se distanciar da aprendizagem! Pelo contrário, é importante que seja 

criada uma rotina para que diferentes atividades estejam presentes no seu dia a 

dia. 

É muito importante que você traga este caderno e o entregue para seu professor 

quando as aulas retornarem. Se isso acontecer antes de você terminar as tarefas, 

não se preocupe, pois os professores darão orientações sobre como esse material 

pode ser finalizado. 

Bom estudo! 
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TEXTO 1 - LEIA COM ATENÇÃO: 

VAMOS CONVERSAR SOBRE O CORONAVÍRUS? 
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Agora responda a pergunta abaixo: 

1 – Do que se trata o texto: 

a) (       ) Bilhete.  

b) (        ) Fábula. 

c) (        ) Informativo. 

d) (        ) Carta. 

 

2 - Qual é o assunto principal tratado no informativo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2 - LEIA A NOTÍCIA À SEGUIR E RESPONDA: 

EPIDEMIAS QUE AJUDARAM A MUDAR O RUMO DA HISTÓRIA 

 

 

O surto de coronavírus está mudando 

dramaticamente a maneira como 

milhões de pessoas em todo o mundo 

vivem suas vidas. 

Muitas dessas mudanças serão 

temporárias. Mas doenças ao longo da 

história tiveram enormes efeitos a 

longo prazo: desde a queda das 

dinastias, passando pelo aumento no 

colonialismo, e chegando ao 

esfriamento do clima. 

 

Quais foram as piores epidemias da história? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemia da gripe H1N1 fez com que 

passageiros e funcionários de companhias 

aéreas usassem máscaras de proteção. 
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Foto: Valter Campanato/ABr 

 

Quando se fala em quantidade de pessoas que morreram em um curto espaço de tempo, a pior 

epidemia foi a da peste negra, que assolou a Europa e a Ásia no século 14. Também conhecida como peste 

bubônica, a doença apareceu em 1348 e, em dois anos, matou um terço da população europeia (estimada em 

75 milhões de pessoas). A peste é transmitida por uma bactéria, que tem como vetor a pulga do rato. A vítima 

é picada pelo inseto e o patógeno entra no sistema sanguíneo. De lá, ela pode se alojar nos gânglios, criando 

os bulbos, mas também pode ir para o sangue, criando uma infecção generalizada, ou ainda comprometendo 

os pulmões. Quando a bactéria era responsável por uma pneumonia, passava a ser expelida pelas secreções e 

a doença era transmitida de uma pessoa a outra, facilitando sua disseminação. "A mortalidade foi grande 

porque, na época, não havia antibióticos e a população não entendia como a bactéria se disseminava", explica 

o infectologista Stefan Cunha Ujvari. O médico ainda conta que a bactéria nunca desapareceu, mas depois de 

varrer a Europa continuou vivendo nos ratos e, de tempos em tempos, causava pequenos surtos da doença. 

Até hoje é possível encontrar a peste bubônica em algumas regiões do mundo, mas atualmente ela é facilmente 

curada com a ajuda de antibióticos. 

Outra epidemia importante é a que dizimou os povos indígenas nas Américas. Quando os europeus 

chegaram ao Novo Continente, trouxeram consigo doenças desconhecidas dos nativos, como a varíola, o 

sarampo e a gripe. "As pessoas não dão muita ênfase a essa epidemia porque ela foi progredindo e durou um 

grande período de tempo. Mas entre os séculos 16 e 19, essas três doenças mataram mais de 80% da

 população indígena do continente", afirma Stefan. Também entra no ranking de epidemias mais 

mortais a da gripe espanhola, que surgiu em 1918. "Há polêmica sobre o número de vítimas que o vírus causou. 

Mas, em dois anos, entre 20 e 40 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe", diz Stefan. Ele conta 

que a taxa de mortalidade da doença variou muito. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, ficou 

em cerca de 0,5% (muito próxima à da gripe comum), mas em nações como a Índia, até 6% dos infectados 

morreram. Depois de se espalhar pelo mundo, a gripe espanhola sumiu quando a população desenvolveu 

anticorpos, deixando de ser suscetível à doença. A partir de então, o vírus sofreu mutações e passou a causar 

gripes comuns. "Algo similar deve acontecer com a gripe H1N1 (a gripe suína). Ela deve ficar em circulação 

até o final de 2009 e, depois, as pessoas devem criar anticorpos para o vírus", afirma Stefan. 

Fontes: Quais foram as piores epidemias da história. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/1130/quais-foram-as-piores-epidemias-da-historia. Acesso em 02 

maio. 2020. 

Sobre a história das epidemias, responda. 

3 – Qual o título da notícia? 

 

 

4 - O que mais lhe chamou atenção no texto? 

 

5- Quais foram as populações apontadas no texto que sofreram o maior índice de doenças na história? 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1130/quais-foram-as-piores-epidemias-da-historia
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6- O surto do Coronavírus mudou drasticamente a vida de todos. Explique o que mudou na sua vida?  

 

 

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

7 – É hora de mudar alguns hábitos, e você também pode colaborar para juntos enfrentarmos essa pandemia. 

Escreva quais são as formas de prevenção do novo Coronavírus: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

TEXTO 3 

 

 

 

Com essa onda de Coronavírus 

até o Cascão resolveu lavar as 

mãos! 
 

No texto 3, encontramos a seguinte frase “LAVAR AS MÃOS SALVA VIDAS!”.  

8 – Por que lavar as mãos pode salvar vidas? 

a) (   ) Porque as mão ficam cheirosas. 

b) (   ) Porque é uma maneira de evitar a 

transmissão de vírus 

c) (   ) Porque é uma forma de agradar aos 

pais. 

d) (   ) Porque é necessário para participar de 

algumas brincadeiras. 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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9 - Observe a imagem do texto 3, em seguida marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a) ( ) A turminha da Mônica estava comemorando o aniversário do Cascão. 

b) ( ) Todos estavam tristes pela atitude do Cascão. 

c) ( ) A turminha da Mônica estava muito feliz porque o Cascão finalmente resolveu vencer o medo da 

água e lavou as mãos. 

d) ( ) Ao lavar as mãos, Cascão está ajudando salvar vidas. 

 

Leia a tirinha a seguir: 

 

 

 

10- Após ler a tirinha, assinale a alternativa correta: 

a) (    ) Cebolinha e Cascão são irmãos. 

b) (    ) Os dois personagens parecem estar tristes.  

c) (    ) Cascão mora na casa do Cebolinha. 

d) (    ) Os dois amigos são como dois irmão que moram em casas diferentes. 

 

11 - Na tirinha, foram utilizados dois sinais de pontuação: reticências e ponto de exclamação. Identifique-os, 

circule-os e justifique o motivo pelo qual foram utilizados no texto. 

 

a) Amizade é como ter um irmão... 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) que não mora na mesma casa! 

 

 

 

12- Agora escolha três sinais de pontuação e faça frases: 

 

Lembrete:   
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a) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

b) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

c) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

Definição de acento: 

 

 

 

13- Agora que conhecemos o significado 

dos acentos vamos praticar: 

Acentue as palavras e justifique a 

acentuação: 

a) orfas 

________________________________

________________________________ 

b) biquini 

________________________________

________________________________ 

c) bonus 

________________________________

________________________________ 

d) forum 

________________________________

________________________________ 

e) parabens 

________________________________

________________________________ 

14 – Pesquisar e recortar de revistas e jornais palavras com acentos agudo e circunflexo: 

              AGUDO CIRCUNFLEXOS 
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VAMOS FAZER UMA PRODUÇÃO DE TEXTO: 

 

 

 

 

15 - Escreva um anúncio para o jornal indicando sua cidade como lugar ideal para seu Alberto passar as férias. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Matemática 

Ordens e classes 

Aprenda o que são ordem e classe de um número, qual sua importância e como decompô-lo e qual a posição 

de um algarismo em um número. 

O conceito de ordem e classe de um número foi necessário devido à utilização de apenas 10 número em 

nosso sistema de numeração decimal. Ou seja, qualquer número que a gente forme deve utilizar os 

algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assim, para construirmos número maiores, com dois, três, 4 ou mais 

dígitos, precisamos utilizar as ordens e classes dos números. 

O que é ordem e classe de um número 

Através do sistema de numeração decimal, cada algarismo de um número representa uma ordem. A 

sequência começa da direita indo em direção à esquerda, podendo ser agrupada de três em três, formando 

assim uma classe. 

Como dito anteriormente, cada classe é composta por até três algarismos, divididos em unidades(U), 

dezenas (D) e centenas(C). 

Para exemplificarmos, segue a construção do número 346.926 através de ordens e classes. 

 

Como visto na figura, os algarismos do número 346.926 estão nas seguintes posições de ordem e classe: 

3=> 6ª ordem, centena de milhar; 

4=> 5ª ordem, dezena de milhar; 

6=> 4ª ordem, unidade de milhar; 

9=> 3ª ordem, centena; 

2=>2ª ordem, dezena; 

6=> 1ª ordem, unidade; 

Desta forma podemos compor e decompor números naturais. 

 Como você aprendeu, agora é sua fez de realizar as atividades a seguir. 

1)  Componha os seguintes números.  

a. Uma centena + duas dezenas + seis unidades = _________________ 

 b. Duas centenas + sete dezenas + três unidades = ________________  

c. Três centenas + quatro dezenas + uma unidade =_______________ 

 d. Cinco centenas + seis dezenas + nove unidades =________________  

e. Seis centenas + uma dezena + sete unidades =__________________ 

 f. Sete centenas + nove dezenas + nove unidades =________________  

SEMED 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
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g. Oito centenas + cinco dezenas + duas unidades =________________ 

2) Decomponha os seguintes números. 

 a) 28 = ______________________________________________________________________ 

 b) 71 = _______________________________________________________________________ 

 c) 146 = ______________________________________________________________________ 

 d) 348 = ______________________________________________________________________  

e) 561 = ______________________________________________________________________ 

 f) 886 = _____________________________________________________________________  

3) Decomponha os números abaixo.  

69__________________________________________________________________ 

 527_________________________________________________________________ 

 154_________________________________________________________________ 

 669 _________________________________________________________________ 

288_________________________________________________________________  

716 _________________________________________________________________ 

301_________________________________________________________________ 

 874_________________________________________________________________  

490 _________________________________________________________________ 

944_________________________________________________________________ 

 04. _________________________________________________________________ 

4)  Componha os números a seguir. 

 200 + 30 + 5 =____________________________  

600 + 80 + 8 = ____________________________ 

200 + 90 + 4 =____________________________ 

 700 + 10 + 1 = ____________________________ 

300 + 50 + 1 = ____________________________ 

700 + 70 + 0 = ____________________________ 

400 + 0 + 9 = ____________________________ 

800 + 10 + 9 =____________________________   

500 + 60 + 0 = ____________________________ 

900 + 50 + 9 =___________________________ 
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5) Decomponha o número 48.900. ____________________________________________________.  

6)  Escreva com algarismos o número formado por:  

a) Sete dezenas e seis unidades _________.  

b) Oito centenas, três dezenas e duas ___________.  

c) Três unidades de milhar, duas centenas e seis unidades ___________. 

 d) Oito unidades de milhar, cinco centenas, três dezenas e uma unidade _____________. 

 e) Duas dezenas de milhar, três centenas, seis dezenas e nove unidades ______________.  

f) Uma centena de milhar, duas dezenas de milhar e sete centenas ___________________. 

 

7) Qual é o maior número que podemos usando os algarismos 6, 2, 4, 3, 1, sem repeti-los? 

 a) 46.321  

b) 61.432  

c) 64.321  

d) 36.421 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS ADIÇÃO 

A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um ou 

mais conjuntos. Com essa operação, podemos resolver diversos problemas do nosso cotidiano, mas para que 

isso seja possível, antes é necessário compreender como realizar essa operação e entender também algumas 

de suas propriedades. 

O que é adição? 

A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um conjunto. 

Para indicar uma adição, utilizamos o símbolo (+). 

Imagine que dois amigos estão brincando com suas bolas de gude. Um deles possui bolinhas azuis, e o outro, 

bolinhas na cor verde. 

 

Para determinar a quantidade total de bolinhas, devemos juntar as bolas azuis com as bolas verdes, isto é, 

juntar a quantidade de bolas azuis com a quantidade de bolas verdes. 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conjuntos-numericos.htm
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Observando a imagem acima, percebemos que o total 

 

 

Observando a imagem acima, percebemos que o total de bolinhas de gude são nove, logo podemos escrever a 

operação de adição da seguinte maneira: 

3 + 6 = 9 

 

Cálculo da adição 

Para realizar a operação de adição, não é necessário recorrer a imagens, pois imagine ter que realizar uma 

adição entre dois números relativamente grandes por meio de desenhos – ter que desenhá-los pode ser uma 

tarefa não muito fácil. Assim, para realizar uma adição, devemos seguir o seguinte passo a passo: 

Exemplo 1 

1064 + 334 

Passo 1 – O primeiro passo consiste em “armar” a operação. Para realizar esse primeiro passo, devemos 

colocar o número maior em cima do número menor. Colocando unidade sob unidade, dezena sob dezena, 

centena sob centena e assim sucessivamente (Se não se lembra do que é unidade, dezena e centena, 

recomendamos a leitura deste texto: Sistema de numeração decimal.). 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/sistema-de-numeracao-decimal.htm
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Passo 2 – No segundo passo, temos que somar a unidade do primeiro número com a unidade do segundo 

número, dezena do primeiro número com a dezena do segundo número e assim sucessivamente. Veja: 

4 +4 = 8 (unidade) 

6 + 3 = 9 (dezena) 

0 + 3 = 3 (centena) 

1 + 0 = 1 (unidade de milhar) 

O resultado da operação é 1.398. Podemos encontrar esse resultado de forma mais direta somando os números 

na operação já armada. 

 

Exemplo 2 

2.543 + 1.538 

 

Da mesma forma que no exemplo anterior, vamos “armar” a operação. 

 

Somando termo a termo da operação, temos: 

3 + 8 = 11 

4 + 3 = 7 

5 + 5 = 10 

2 + 1 = 3 

Veja que, ao somar as unidades, o resultado foi um número de segunda ordem (ordem das dezenas) e o mesmo 

ocorreu quando somamos as centenas. Nesses casos, devemos acrescentar a quantidade de dezenas formadas 

na casa das dezenas. 
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Como o número 11 possui 1 dezena e 1 unidade, devemos acrescentar 1 dezena na casa das dezenas. E como 

10 está na casa das centenas, isto é, 10 centenas equivale a 1 unidade de milhar (10 · 100 = 1.000), devemos 

acrescentar 1 unidade de milhar na casa das unidades de milhar. 

3 + 8 = 11 

4 + 3 = 7 +1 

5 + 5 = 10 

2 + 1 = 3 +1 

Assim, 2.543 + 1.538 = 4.081. 

Para facilitar o processo de adição nesses casos, vamos “armar” a operação e, sempre que ocorrer o fato acima, 

vamos “subir” o número que ultrapassar sua ordem. Veja: 

 

Leia também: Adição de mais de dois números 

Propriedades da adição 

A adição possui algumas propriedades que nos auxiliam na resolução de alguns problemas. 

  

• Propriedade 1: Na operação de adição, o número zero é conhecido como elemento neutro, ou seja, 

ao realizar a adição entre qualquer número e o número zero, o resultado será o próprio número. Veja: 

3 + 0 = 3 

0 + 6 = 6 

  

• Propriedade 2: A adição é comutativa, ou seja, podemos alterar a ordem das parcelas e o resultado 

ainda será o mesmo. Veja: 

6 + 4 = 10 

e 

4 + 6 = 10 

  

Note que a ordem das parcelas não altera o resultado final. 

  

https://escolakids.uol.com.br/matematica/adicao-de-mais-de-dois-numeros.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/operacao-da-adicao-e-suas-propriedades.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/origem-do-zero.htm
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• Propriedade 3: A operação de adição também é associativa, o que significa que podemos somar as 

parcelas de uma adição de diferentes maneiras que o resultado não se altera. Veja: 

(4 + 6) + 3 

10 + 3 

13 

Agora realizando a adição em uma ordem diferente, o resultado não se altera. 

4 + (6 + 3) 

4 + 9 

13 

Portanto, (4 + 6) + 3 = 4 + (6 + 3) = 13. 

 

 

*A soma de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. 

*troca-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. (8+0 ou 0+8) 

8) Efetue as adições a seguir. 

 

Um C D U 

 5 3 8 7 

 3 4 0 8 

  + 7 3 4 

    

 

Um C D U 

4 9 6 1 

   +3 0 6 9 
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Um C D U 

3 4 8 0 

2 6 0 5 

+1 3 6 7 

    

9) Arme, efetue as adições e registre as respostas. (RESOLVA NO CADERNO) 

a) 685+63+9= 

b)927+42+327= 

c)869+459= 

d)1354+86+565= 

 RESOLVA OS PROBLEMAS. 

1) Jaime tem 47 relógios em sua coleção. Elvira tem o quádruplo disso. Quantos relógios há na coleção de 

Elvira? 

Cálculo: 

 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________. 

 2) Selton e Danton são irmãos e trabalham juntos, vendendo instrumentos musicais. Selton vendeu um total 

de 62 instrumentos este mês. Já Danton vendeu o quíntuplo do que o irmão vendeu. Quantos instrumentos 

musicais Danton vendeu? 

Cálculo: 

 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________________. 

 

3) Uma fábrica de velas artesanais produz velas nos seguintes formatos: cilindro, cone, esfera, pirâmide e 

cubo. Além disso, o cliente pode escolher as seguintes cores: azul, amarela, rosa, roxa, verde, laranja, branca 

e cinza. De quantas maneiras é possível combinar um formato com uma das cores disponíveis para as velas 

produzidas pela fábrica? 

Cálculo: 

 

Resposta: ___________________________________________________________________. 
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4) Uma empresa rural deseja recuperar parte da mata nativa. Ela dividiu a terra em 372 lotes todos iguais. 

Em cada lote, ela vai plantar 18 mudas de árvores. Quantas mudas de árvores serão plantas pela empresa? 

Cálculo: 

 

 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________________. 

5) Para uma festa de aniversário mamãe fez 6 centenas de coxinhas, 5centenas de empada e 385 pastéis. 

Quantos salgadinhos mamãe fez para festa? 

Cálculo: 

 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________________. 

6) Preencha com valor correto cada uma das lacunas. 

a) 54 + ____ = 67 

b) 99 + ____ = 209 

c) ____ + 150 = 300 

d) ____ + 34 = 100 
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Geografia 

1 - Leia com atenção: 

  

Responda as atividades abaixo utilizando o dicionário para a definição das palavras: 

a)Migração:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b)Imigração:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c)Emigração:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEMED 
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2 – Observe o mapa e marque V para Verdadeiro e F para Falso:

 

 

a) (         ) O sudeste foi a região que mais recebeu migrações. 

b) (         ) A região Sul foi a que menos recebeu migrações. 

c) (          ) O Centro – Oeste não recebeu migrações. 

d) (         ) O Norte recebe migração de todos os estados do Brasil.  

3 – Analise o mapa e depois responda: 

 

a) Escreva o nome dos estados com 

migração. 

 

 

 

 

 

b) Quais os Estados que são líderes 

de migração? 
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A formação da cultura brasileira 

A constituição da cultura brasileira, em seus vários aspectos, é o resultado da integração de elementos das 

culturas: indígena, do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes que 

vieram para o nosso país.  

 

 

4 – Quais os povos imigraram para o Brasil e constituíram a nossa cultura? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5 – Você migrou de alguma cidade, comente como foi à experiência? Qual foi a cultura que trouxe para a 

nova cidade? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Ciências 
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 Observe o esquema da cadeia alimentar e responda: 

 

QUESTÃO 1  

De onde vêm as setas que chegam aos decompositores? O que elas indicam? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 2 

Para onde vai a seta que sai dos decompositores? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 3 

Observe o esquema abaixo, em que estão representados alguns seres vivos: plantas, uma capivara e uma 

onça. As setas representam o alimento e a energia nela contida passando de um ser vivo para o outro: as 

plantas servem de alimento para a capivara, que serve de alimento para a onça. 
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a) Observe o tipo de alimento que a onça e a capivara comem. Ligue as colunas corretamente. 

  

     

 

      

 

b) A onça e a capivara precisam de energia para viver. Escreva de que forma cada um desses animais 

obtém a energia. 

        Onça:____________________________________________________________________________ 

        

Capivara:__________________________________________________________________________ 

c) De onde as plantas obtém energia para se manterem vivas? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 4  

Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. 

 

 

 

 

a) ____________ é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. 

 

b) Por produzirem seu próprio alimento, as____________________ são chamadas seres 

________________. 

 

c) Os ___________e outros _____________que não produzem _________________, 

mas consomem os que existem na natureza são chamados seres _______________. 

 

d) Os seres vivos que se alimentam de seres ___________ são chamados__________. 

 

 

 

 

 

 

Onça

 
Capivara 

Vegetação 

Consumidor primário 

Produtor 

Consumidor secundário 
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QUESTÃO 5 

 

Descubra a mensagem secreta, substituindo os desenhos por palavras. 
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História 

 

A cidade tem história 

A serpente que prospera  

[...] 

Não se assuste com o nome 

de uma cobra perigosa, 

Cascavel é na verdade 

uma cidade maravilhosa! 

[...] 

Há muitos anos                                       

Tropeiros por aqui passaram, 

ás margens de um rio pernoitaram 

e ao ouvir barulhos se assustaram! 

Sssss! Sssss! Sssss! 

É a cobra a assustar 

ROCETIM, Luana Rossi. A serpente que prospera. In: Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o 

futuro: texto finalista. 2014. Disponível em:www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/5306/textos-

finalistas2014.pdf. Acesso em: 14 dez. 2017. 

Atividades 

 QUESTÃO 1. 

 O poema diz que tropeiros que passavam pela região pernoitaram perto de um rio. Por que eles 

escolheram esse local para passar a noite?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                

         QUESTÃO 2.                                    

        A cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Qual o nome do (s) rio (s): 

         __________________________________________________________________________________ 
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As cidades e o comércio 
 

As primeiras cidades surgiram há milhares de anos em diversas partes do planeta. No início, 

havia pequenas aldeias, mas aos poucos algumas foram crescendo e se modificando. 

As próprias cidades produziam o que necessitavam, e os alimentos consumidos pelos seus 

moradores vinham dos campos ao redor delas. 

Ao longo do tempo, os seres humanos criaram diversas maneiras de praticar o comércio, 

comprando e vendendo alimentos, roupas, objetos preciosos, ferramentas e muitos outros produtos. 

Várias cidades antigas realizavam o comércio, oferecendo produtos que não existiam na região. 

Elas se formaram e cresceram por causa do desenvolvimento do comércio e porque eram pontos de 

rotas comerciais importantes. 

Observe as imagens a seguir. A primeira imagem mostra um mercado medieval, e na segunda 

imagem mostra um comércio atual. 

 



31 
 

            QUESTÃO 3 

Compare as duas imagens e aponte o que há de comum e o que há de diferente no comércio medieval e 

no comércio atual: 

 

 

 

             QUESTÃO 4 

 

Vamos pesquisar? Quais são as principais mercadorias produzidas em nosso município?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     

 

           QUESTÃO 5                                                                                                                                                            

 

Qual é a importância do comércio de mercadorias para a vida das pessoas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Arte 

O que é Dança?  

Dança é a arte de movimentar 

expressivamente o corpo seguindo movimentos 

ritmados, em geral ao som de música. O povo 

primitivo  iniciou a arte de dançar e a praticava em 

diferentes ocasiões: no período de colheitas, nos 

rituais aos deuses, na época das caçadas, nos 

casamentos , em momentos de  alegria ou tristeza, ou 

ainda em homenagem á mãe natureza.  

A arte da dança é considerada a  mais completa das 

artes, pois envolve elementos artisticos como a 

música, o teatro, a  pintura e  a escultura, sendo capaz 

se exprimir tanto as  mais simples quanto as mais 

fortes emoções.  

O significado da dança vai além da expressão 

artística, podendo ser vista como um meio para 

adquirir conhecimentos, como opção de prazer, 

desenvolvimento da criatividade e importamte de 

forma de comunicação.  

A dança teve forte influência nas sociedades 

ao longo dos tempos. Como via ao mundo de socialização e disseminação de cultura, proporcionou ao mundo 

o conhecimento sobre a diversidade cultural dos difrentes povos em todo mundo especilmente através das 

danças folclórica, nas escolas, a dança faz parte da Educação física.  

Atividades 

1-O que é dança?  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________.  

2-Quem iniciou a arte da  dança?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ . 

3-Por que a dança é considerada a arte mais completa?  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________.  
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4-Em que ocasião a arte da dança era praticada?  

_______________________________________________________________. 

 

 

Atividades 

1-Quais são os elementos da dança?  

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________.  

2-Quais são os elementos formais da dança?  

____________________________________________________________________________  
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Verbo modal can/abilities 

Por Daniela Ramos Gomes 

Licenciatura em Letras - Português/Inglês (UNIP) 

O verbo “can” é um exemplo de “modal verbs” (verbo modal) que, na língua Inglesa, tem a função de auxiliar o 

verbo principal em uma frase. O can pode ser traduzido como “poder” e expressa habilidade ou capacidade de fazer 

algo, possibilidade, permissão para fazer algo ou um pedido informal. 

Exemplos: 

• We can’t see very well at night. (Nós não podemos ver muito bem à noite) – expressa habilidade 

• My sister can’t sing. (Minha irmã não pode cantar) – expressa habilidade 

• It can happen with you too. (Isso pode acontecer com você também) – expressa possibilidade 

• Anyone can make this wrong. (Qualquer um pode fazer isso errado) – expressa possibilidade 

• Can you pay my bills? (Você pode pagar as minhas contas?) – expressa pedido. 

• My sister can dance with you. (Minha irmã pode dançar com você) – expressa permissão. 

Observação: Quando o verbo modal can for utilizado para expressar uma permissão ou um pedido será em situações 

informais. 

Veja algumas características ao utilizar o modal verb can: 

Não é necessário utilizar o verbo can com a partícula “to” e o verbo principal será utilizado no infinitivo e sem a 

partícula “to”. O correto é dizer “I can do” (Eu posso fazer) e não “I can to do”. 

Ao utilizar o can nas frases interrogativas ele mudará de posição, aparecendo antes do sujeito. 

Exemplos: 

• Can they do a favor to me? (Eles podem me fazer um favor?) 

• Can the student go to school on foot? (O estudante pode ir à escola a pé?) 

• Can you give me a ring? (Você pode me dar um anel?) 

• Can João clean his shoes? (João pode limpar os sapatos dele?) 

• Can you come at my house? (Você pode vir até minha casa?) 

Ao utilizar o can em frases negativas é necessário acrescentar o “not” (forma contraída: can’t) 

Exemplos: 

• I cannot (can’t) drive. I don’t have driver's license. (Eu não posso dirigir. Eu não tenho carteira de motorista) 

• His father cannot (can’t) run at the park anymore. (O pai dele não pode mais correr no parque) 

• My brother cannot (can’t) go to the party because he has homework. (Meu irmão não pode ir à festa porque 

ele tem lição de casa) 

• She cannot (can’t) help me tomorrow. (Ela não pode me ajudar amanhã) 

• I cannot (can’t) save the planet alone. (Eu não posso salvar o planeta sozinho) 

Não é necessário mudar a forma do modal verb na terceira pessoa, por isso não é necessário colocar os finais “s”, “es” 

e “ies” nem no verbo can nem no verbo principal. 

Exemplos: 

• She can’t keep your secret. (Ela não pode guardar seu segredo) 

• He can walk alone at night. (Ele pode caminhar à noite sozinho) 

• She can’t smoke here. (Ela não pode fumar aqui) 

https://www.infoescola.com/autor/daniela-ramos-gomes/3280/
https://www.infoescola.com/ingles/verbos-modais-modal-verbs/
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• He can’t stay here anymore. (Ele não pode mais ficar aqui) 

Sendo assim, o verbo modal can é utilizado quando se quer expressar “poder” no sentido de ter 

habilidade/capacidade, dar permissão ou fazer um pedido de maneira informal. 

Referência: 

CHIMIM, Renata; Ilearn English student book, 3 / Renata Chimim, Viviane Kirmeliene; [obra coletiva organizada e 

desenvolvida pela editora]. 1ª. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/ingles/verbo-can-the-can-verb/ 

 

https://www.infoescola.com/ingles/verbo-can-the-can-verb/
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Educação Física 

Regras do Basquete 

As regras do basquete estão em constante debate e adaptação. Desde a criação do esporte em 1891, muitas 

foram as mudanças. 

1. Quadra de Jogo 

O jogo é realizado em uma quadra (própria) com as dimensões (oficiais) de 28 metros de comprimento por 

15 metros de largura. Diferente da quadra de futebol ou vôlei, por exemplo, as linhas que delimitam a 

quadra são consideradas fora da área de jogo. 

As cestas são situadas no centro, perto da extremidade do fundo no campo de defesa de cada uma das 

equipes, a uma altura de 3,05 metros. 

 

 

 

2. Tempo da Partida 

Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. Intervalos de 2 minutos após o primeiro e 

terceiro quartos e de 15 minutos no final do segundo quarto (final do primeiro tempo de jogo). 

3. Pontuação. 

3 pontos - fora da linha dos três pontos; 

2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha); 

1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada. 

4. Controle de Bola. 

O drible consiste no controle da bola, quicando-a com uma das mãos, de cada vez. O jogador pode dar 

apenas um passo por quique da bola. O drible acaba quando o jogador toca com ambas as mãos 

simultaneamente a bola. 
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São infrações: 

Se o jogador movimentar os dois pés, estando em posse da bola - andar; 

toque a bola com as duas mão e volte a quicá-la - dois dribles. 

Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola para arremessá-la à cesta 

adversária. Desses 24 segundos, apenas 8 segundos podem ser executados no campo de defesa. 

A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado a linha do meio da quadra. 

5. Faltas 

No basquete existem diferentes tipos de falta, todos eles devem ser considerados pela arbitragem. Os tipos 

de falta são: 

faltas pessoais: quando há um contato ilegal entre os atletas; 

faltas técnicas: são relativas ao comportamento do jogador, quando este atrapalha o desenvolvimento da 

partida sem haver contato físico com o adversário; 

faltas antidesportivas: ocorrem quando o contato ocorre de forma alheia aos padrões do jogo; 

faltas desqualificantes: quando há algum ato de violência praticado por um atleta ou no caso de briga entre 

dois ou mais atletas. 

Durante a partida, cada jogador possui um limite de 5 faltas pessoais. Após o cometimento da quinta falta, o 

jogador deve ser excluído da partida. 

Cada equipe também possui um limite de 5 faltas (faltas coletivas/faltas de equipe) por quarto de jogo. A 

partir da quinta falta coletiva em diante, a equipe que sofre a falta tem direito à execução de dois lances 

livres. 

 

 

Os lances livres são arremessos sem marcação a partir de uma área delimitada para sua cobrança. 

Os lances livres devem ser cobrados pelo jogador que sofreu a falta. No caso de lesão ou abandono da 

partida, seu substituto direto deve realizar os arremessos. 

6. Substituições 

No basquete, cada equipe pode realizar um número indeterminado de substituições. As substituições podem 

ocorrer a qualquer momento da partida, seja com a bola em jogo, desde que sejam feitas dentro da área 

delimitada, ou nos momentos de parada. 

Tamanho da quadra 

FIBA: 28m x 15m 
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Arremesso de 3 pontos 

FIBA: 6,75m 

Tempo de Jogo 

FIBA: 4 quartos de 10 minutos (40 minutos de partida). Intervalo de 10 minutos entre o 2º e 3º quartos. 

Tempo técnico 

FIBA: 5 por jogo (2 no primeiro tempo e 3 no segundo tempo). Duração de 1 minuto. Pode ser pedido pelo 

técnico ou seu assistente. 

Faltas coletivas (por quarto) 

FIBA: Cobrança de lances livres a partir da 5ª falta. 

Faltas Individuais (por jogo) 

FIBA: O jogador é eliminado a partir da 5ª falta pessoal. 

Faltas técnicas 

FIBA: 2 lances livres e a posse de bola fica com o adversário. 

Tempo para a cobrança de lance livre. 

FIBA: 5 segundos. 

Fundamentos do Basquete 

Os principais fundamentos do basquete são: 

Drible - Controlar a bola quicando-a com uma das mãos (um quique por passada). 

Passe - Jogar a bola para um companheiro de equipe. Pode ser feito de forma direta (passe peito) ou tocando 

no chão (passe picado ou quicado). Quando o passe é dado para um jogador, e esse converte os pontos, é 

chamado de assistência. 

Arremesso - Arremessar a bola em direção à cesta. 

Rebote - No caso do arremesso não ser convertido, jogadores de ambos os times disputam a posse da bola 

(rebote ofensivo ou rebote defensivo). 

Bloqueio (toco) - Interceptação de um arremesso. 

Atividades  

1-Em que ano foi criado o basquetebol  

___________________________________________________ 

2-Qual é o tamanho da quadra de basquetebol  

______________________________________________________ 

3-Para fazer três pontos de onde o jogador deve arremessar a bola de basquetebol 

____________________________________________________ 
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4- Complete . 

a-Cada partida é disputada em 4 quartos de ____________________   . Intervalos de 2 minutos após o 

primeiro e terceiro quartos e de 15 minutos no final do segundo quarto (final do primeiro tempo de jogo)  

b-O drible consiste no controle da bola, _______________________________-

____________________________ 

c-Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola para 

_______________________________. 

d- Cobrança de lances livres a partir da___________________. 
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Empreendedorismo 

O ANIVERSÁRIO DE JOÃOZINHO E A PADARIA 

 

Joãozinho contou suas moedas: tinha o suficiente para comprar os pães 

para o café da manhã de toda a família. Era assim todos os dias: a mãe lhe dava 

o dinheiro, ele conferia, ia até a padaria, buscava os pães e trazia o troco. 

Desta vez, porém, havia uma diferença. 

Era seu aniversário e sua mãe lhe deu algumas moedas a mais para comprar 

um sonho, um brigadeiro ou uma fatia de bolo confeitado.  

Muito animado, ele chegou à padaria e pediu os pães. O atendente estava 

de mau humor, com cara de quem tinha bebido café frio preparado na véspera.  

Quando recebeu os pães e foi pedir o doce, o sujeito lhe perguntou, de 

modo descortês: 

- Você ainda está aí? 

Foi tanta a falta de educação que Joãozinho até perdeu a vontade do doce. 

Por mais gostoso que fosse o brigadeiro, não apagaria o amargo sabor da falta 

de educação que sofrera.  

Afinal, o bom atendimento é a porta de entrada no cliente no estabelecimento.  

 

 

1) O que Joãozinho foi comprar na padaria? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Joãozinho foi bem atendido? Justifique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Converse com seus pais e responda. Qual é a importância do bom atendimento para: 

a) o comerciante: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) o cliente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) Se você tivesse uma padaria: 

a) Quais produtos iria vender? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Como seria o teu atendimento aos clientes? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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