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Texto informativo
É um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre um
assunto. A função social dos textos desse gênero é informar o leitor por meio de sequências expositivas
e descritivas, com linguagem clara, objetiva e direta.
Os textos informativos tem o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse
tema, transmitir dados e conceitos. Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais,
verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação cientifica e livros didáticos.

Tubarão
O tubarão è um peixe carnívoro ( que se alimenta de carne) e
um dos animais mais temíveis do mar. Os cientistas classificam
como tubarão mais de 250 espécies de peixes. Eses peixes
vivem no oceanos de todo o mundo, mas gostam mais dos
mares mais quentes. O maior tubarão é o tubarão-baleia, com
18 metros de comprimento.
(Enciclopédia Delta Universal. V.14.rio de Janeiro: Delta,s.d)

1) Este texto fala da vida de um animal. Quem é ele? _--------------------------------------------------------------_______________
2) Peixe carnívoro é aquele que se alimenta de :
( ) maçã
( ) carne
( ) milho
( ) vegetais
3)Este texto é :
( ) convite

( ) anuncio

(

) poesia

(

) divulgação científica

4) a finalidade dc deste texto é :
( ) ensinar fazer receita
( )convidar para um aniversário
( ) vender um produto
( ) dar uma informação científica.
5) Os cinetistas classificam os tubarões como mais de
( ) duzentos e trinta espécies
( ) cento e quarenta espécies
( ) duzentos e cinquanta espécies
( )quatrocentos e vinte espécies
6) Com é chamando o maior tubarão e qual o seu comprimento?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Separe as sílabas e classifique quanto à sílaba tônica ( Oxitona, paroxitona e proparoxitona)

Oceanos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cientistas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------carne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tubarão------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------peixe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------animais---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------quentes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comprimentos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Leia o texto informativo abaixo: _____________________________________
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A MINHA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE
Responsabilidade mútua
Quando desejo a paz
Devo ser uma pessoa pacífica.
Quando desejo um mundo limpo
Devo cuidar da natureza.
Quando exijo que o outro cumpra seus deveres
Devo fazer a parte que me cabe.
Quando aprecio a integridade dos outros
Devo realizar as minhas atividades com habilidade.
Quando espero que o outro seja justo
Devo ser justo e oferecer minha quota.
Quando desejo obter algo
Devo ser responsável para conquistá-lo.
Quando falo de responsabilidade global
Devo respeitar todos os seres humanos.

Responda às perguntas. Depois some os pontos e avalie seu grau de responsabilidade:
Perguntas
Exerço meus direitos
Cumpro meus deveres
Faço pelo outro o que gostaria que fizessem por mim.
Busco tratar o outro com dignidade
Tenho responsabilidade com minhas obrigações
Respeito meu próximo
Faço minha parte por uma sociedade melhor
Reconhece um erro, sem se aborrecer
Respeito à natureza
Total:

Avaliação: conte quantas vezes você marcou SIM:
( )de 1 a 3 : Fraco
(

)de 4 a 5: Regular

(

)de 6 a 7: Bom

(

)de 8 a 9: Ótimo! Parabéns

Sim

Às vezes

Não
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Aldeias neolíticas
No Período Neolítico, foram constituídas aldeias que
transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos
humanos. Para estocar os alimentos foram criados utensílios
de cerâmica, e com o desenvolvimento da agricultura novos
instrumentos surgiram como o arado, que serve para preparar
a terá para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar
tecidos de lã e linho no vestuário, e, para fabricar os tecidos,
foram criados fusos (instrumento de madeira utilizado para
enrolar fios) e teares.
No final desse período, um novo ciclo se abriu com o
desenvolvimento do trabalho com o metal, material mais
resistente que a pedras ou os ossos. Primeiro foram criados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que
eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalhas, foi
possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muitas altas para atingir a fusão
(transição de um material da fase sólida para a fase líquida.). Esse período ,por volta de 5 mil anos atrás,
ficou conhecido como Idade dos Metais, período que se caracterizou pelo uso de instrumentos metálicos.
1) 1) Observe as imagens a seguir com atenção, leia as legendas e relacione as colunas:
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) 2) Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso.
(
) A agricultura e a domesticação de animais favorecem a instalação de grupos humanos em um local
fixo.
(
) Durante o Período Neolítico surgiram os utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar a
produção agrícola.
(
) As roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no período Neolítico.
(
) O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o Período Paleolítico.
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Resolva os problemas: ( Não se esqueça da Operação e Resposta)
a) Um fogão custa 275 reais. Quanto custam 4 fogões?

b) Um jornaleiro recebeu 1.200 pacotes de figurinhas. Cada pacote tem 6 figurinhas. Quantas figurinhas
ele recebeu?

c) Cada ônibus leva 49 pessoas. Quantas pessoas vão em 9 ônibus?

d) Uma caixa contém 1 dúzia de bombons. Eliana comprou 7dessas caixas. Quantos bombons ela
comprou?

e) Uma caixa de azulejos tem 46 quilos. Quantos quilos têm 9 caixas?
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Ciclo da Água
O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um
estado para outro (líquido, sólido ou gasoso).

A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que
se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação,
infiltração e transpiração.
A água, indispensável para a manutenção da vida, é encontrada na natureza e está distribuída nos rios,
lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras.
O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai
determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares, oceanos.

Ciclo da Água na Natureza
O ciclo da água é composto de cinco etapas:

1 - O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos ocorrendo o fenômeno
da Evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado
gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera.
2 - O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão
as nuvens ou nevoeiros. Neste momento, ocorre o processo de Condensação, ou seja, a transformação do
estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens, as gotículas de água líquida suspensas
no ar.
3 - Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de Precipitação, onde as gotículas
suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias a água
condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve
ou o granizo.
4 - Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a Infiltração de uma parte
dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos.
5 - Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que, depois de utilizá-la a
devolvem à atmosfera por meio do processo de Transpiração.A água também pode evaporar ou escoar
sobre o solo e abastecer os rios, que deságuam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo
da água.
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Biografia de Tarsila do Amaral
Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras brasileiras. Nasceu em
Capivari,interior de são Paulo, em 01 de setembro de 1886.Estudou na capital de
São Paulo e em Barcelona , na Espanha. Em suas obras utilizava cores vivas e
formas geométricas, abordando temas sociais , cotidianos e paisagens do Brasil. As
obras mais conhecidas foram Abaporu e Operários.Teve também uma filha
Dulce.Tarsila do Amaral , faleceu na cidade de São Paulo em 17 de Janeiro de
1973.
Sugestão:
Assista esse vídeo para entender o conceito da obra. Abaporu ,Tarsila do
Amaral
https://www.youtube.com/watch?v=PFDVXYzIHW4
Observe a obra de Tarsila do Amaral com o título de Abaporu.

Atividade
1- Agora use como modelo essa obra e faça uma releitura. (Dar um novo sentido a obra.Recriar. É
um novo jeito de olhar a obra de arte.) O importante é fazê-la à sua maneira , do seu próprio jeito
de expressar-se. Deixar a sua marca.
Veja os exemplos:

