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Data de devolução: 01 / 06/2020

1) Leia o texto abaixo e responda as questões
Título original: Rio
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Carlos Saldanha (brasileiro)
Elenco: Jesse Eisnberg, Anne Hathwaay, Rodrigo Santoro, Leslie Mann
Gênero: Animação
O filme conta a história de uma arara azul chamada Blu. A ave cresce acreditando ser a
última de sua espécie, até descobrir que há uma arara azul femêa no Rio de Janeiro. Com a
missão de impedir a extinção de sua espécie, Blu é obrigado a deixar o conforto de sua gaiola em
Minnesota, onde é criado como um animal de estimação, para se aventurar em uma cidade
totalmente estranha.
Acontece que o problema só aumenta quando Blu conhece Jewel, uma ave independente e
feminista que não tem a menor intenção de facilitar a sua tarefa. Na cidade maravilhosa, as araras
acabam embarcando em uma grande aventura onde conhecem a coragem, a amizade e o amor.
Além da tecnologia 3D, o longa conta com a brilhante direção de Carlos Saldanha, premiado
cineasta brasileiro que também dirigiu grandes sucessos como a Era do Gelo 2. O cenário também
é muito convidativo, já que todos os detalhes dão a paisagem um ar ainda mais real.
Um filme divertido, com uma série de animaizinhos irreverentes e uma questão séria
perfeitamente abordada: a extinção das araras azuis.
Nele o Rio de Janeiro é retratado como nós conhecemos, uma cidade maravilhosa. Eu
recomendo.
Compreendendo o texto
a)Qual o título do filme? R:_________________________________________________________
b)Em que ano foi o seu lançamento e qual País?R:_____________________________________
______________________________________________________________________________
c) Qual é o personagem principal do filme, e o seu nome?R:_____________________________
d) Qual a mensagem que o filme destaca sobre os animais?R:____________________________
_________________________________________________________________________________________________

e)Como se chama o diretor do filme?

R:____________________________________________

f) Temos um ator brasileiro que participou do filme, qual o nome dele?
R:___________________________________________________________________________
2)Copie do texto acima o que se pede:
a)Dois substantivos próprios _______________________________________________________
b)Dois substantivos comuns ________________________________________________________
c) Dois adjetivos _________________________________________________________________
d)Um substantivo no diminutivo ___________________________________________________
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Leia o texto com bastante atenção:
CONFIANÇA
" A fé apresenta várias facetas. No entanto, a faceta mais brilhante é a confiança! Todos nós temos
confiança e decidimos o que vamos fazer com ela. Decidimos em quem e no que colocamos nossa
confiança.
Temos que nos lembrar de quem nos livrou no passado e saber quem é que vai nos livrar de problemas
no presente. Depois, temos que colocar a nossa confiança no lugar certo, que é somente Deus.
A confiança apresenta algumas qualidades que a identificam. A confiança não é triste porque ela entrou
no descanso de Deus. A confiança não é confusa porque não necessita de se inclinar em seu próprio
entendimento. A confiança não se deixa levar por raciocínios sem propósito, ela permite que Deus seja
Deus. Em que você tem colocado a sua confiança? A sua confiança está em seu trabalho, patrão, talentos
naturais ou amigos?
Talvez você confie em você mesmo, em seus sucessos passados, educação ou bens.
Todas estas coisas são temporais. Estão sujeitas a mudar. "Só o Senhor não muda. Somente Ele é a
rocha que não pode ser movida".
Escolha colocar sua confiança em Deus. Isso requer uma fé maior, mas os benefícios serão maiores
ainda. Fale assim: "Confio no Senhor de todo meu coração e com toda a minha mente. Não me apoiarei
em meu próprio entendimento ou em minha introspecção."
Deixe Deus agir em sua vida; somente assim veremos com mais clareza tudo o que está ao nosso
redor e nem sequer olhamos com os olhos do coração!

Autor desconhecido
1) Pesquise o significado da palavra ‘ Confiança.’

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2)Desenho sob este arco-íris as pessoas que você mais confia.
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1)Arme,efetue e tire a prova real na folha a seguir
a)7589 +1237=

e)6980 -1234 =

b)36987 +5112=

f)987 -233=

c)1999 +516=

g) 780 -235=

d)3130+2116=

h)7495 -1243=

a)

a) Prova real

b)

b) Prova real

c)

c) Prova real

d)

d) Prova real

e)

e) prova real

f)

f) prova real

g)

g) prova real

h)

h) prova real
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1)Leia o texto e responda :
Como era a arte no período paleolítico?
Mesmo sem ter ideia que suas figuras seriam
transformadas em arte e virariam objeto de estudo,
os nômades do período paleolítico demonstravam
o hábito de criar desenhos feitos com os objetos
produzidos por eles mesmos no interior das
cavernas.
A maioria eram desenhos de animais com
objetos atravessados pelo corpo, o que presume,
segundo análise dos estudiosos, uma maneira de
incentivo à própria caça. Outra interpretação dada
às figuras rupestres era a relação com o mundo
sobrenatural.
Para os primitivos, os desenhos eram também
uma forma de estabelecer uma relação mais estreita com a natureza, de modo que eles
pudessem exercer algum tipo de influência sobre o mundo, revelando as experiências dos seus
sentidos.
É válido ressaltar que a arte no período paleolítico ou em qualquer fase pré-histórica não tinha
nenhuma pretensão de contemplação ou adorno, pois os homens primitivos não estavam
preocupados com os valores estéticos dos objetos artísticos, e sim com a capacidade de atuação
que eles podiam exercer no mundo sobrenatural.
Segundo estudos arqueológicos, supõe-se que as ferramentas usadas para a produção dessas
gravuras eram facas, machados, arpões, arcos, flechas, lanças, anzóis, etc. Deste modo, a arte
rupestre pode ser dividida em dois tipos: a pintura, feitas com pigmentos em superfícies lisas;
e a gravura, imagens gravadas em incisões na própria rocha e em baixo relevo.
Sob todas as formas, conclui-se que a arte primitiva traz elementos importantes para a
compreensão da história da humanidade, visto que ela fornece dados e informações que ajudam
a entender o estilo de vida e desenvolvimento cultural do homem na Pré-história.
a)Como eram a maioria dos desenhos feitos pelos nômades?
R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b)Complete:
* A maioria eram _________________de animais com objetos ______________________ pelo
corpo, o que presume segundo análises dos __________________, uma maneira de
_______________________ à própria caça.
c) A arte rupestre pode ser dividida em dois tipos. Quais são elas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Pinte o mosaico das operações, de acordo com a legenda:
(azul) = 843

(marrom) =736

(verde escuro) = 658

(verde claro) =575

Espaço reservado para as operações:
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Agora é sua vez...
Explique com suas palavras o que você entendeu
sobre o ciclo da água.Utilize o verso da folha,caso
necessário.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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1) Observe a tirinha:

2) Marque a opção correta:
* O que torna o último quadrinho engraçado é o fato:
a) de ter remédio para gato.

b) de a cobra tomar remédio para gato.

c) de a cobra ser chamada de gatinho.

d) de a cobra ficar nervosa com o marido.

* No primeiro quadrinho, os remédios da caixa são para, exceto:
a) dor de cabeça.

b) os rins.

c) gatos.

d) crianças.

* No segundo quadrinho a expressão “crise asmática” significa:
a) crise de gripe.

b) crise dos rins.

3) Crie sua história com esta tirinha

c) crise de asma.

d) crise de coração.
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1) Observe o mapa abaixo e responda:

Continentes e Oceanos da Terra (2016)

a)Escreva o nome dos continentes da Terra que faltam no quadro abaixo.
Ásia

Antártida

Oceania

b)Escreva o nome dos oceanos da Terra que faltam no quadro abaixo
Oceano Pacífico

Oceano Glacial Ártico

c) A Terra é arredondada. Seu formato lembra:
(

) um botão

(

)uma moeda

(

)uma esfera

(

)um cone
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Emissão em: 25/05 – Devolução: 01/06
Diabetes x Atividade física

1) Responda.

A) Atividade física ajuda a evitar doenças? Explique.

B) Atividade física e alimentação saudável podem ajudar a evitar doença? Explique.

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

A) ( ) Diabete é uma doença.
B) ( ) Diabete é o excesso de açúcar no sangue.
C) ( ) Diabete é a falta de açúcar no sangue.
D) ( ) Diabete é o excesso de sal no sangue.
E) ( ) Diabete é a falta de sal no sangue.
F) ( ) Quem tem diabete deve evitar comer muitos doces.
G) ( ) O portador de diabete se não tratar pode perder a visão.
H) ( ) Uma alimentação saudável contribui para uma boa saúde.

Observação: Refaça as atividades no verso da folha.

