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Continuando nossas atividades sobre Cultura analise as questões abaixo.

O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões,
práticas [...], que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. A preservação do
patrimônio cultural significa, principalmente, cuidar dos bens aos quais esses valores são associados
[...]. Trata-se de cuidar da conservação de edifícios, monumentos, objetos e obras de arte
(esculturas, quadros), e de cuidar também dos usos, costumes e manifestações culturais que fazem
parte da vida das pessoas e que transformam ao longo do tempo. O objetivo principal da
preservação do patrimônio cultural é fortalecer a noção de pertencimento de indivíduos a uma
sociedade, a um grupo, ou a um lugar, contribuindo para a ampliação do exercício da cidadania [...].
a- De que é formado o patrimônio cultural de um povo?
b- De acordo com o texto, qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um povo?
A Constituição brasileira estabelece que o poder público [...], com a cooperação da
comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, constituído pelos bens
materiais e imateriais. [...] dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira como: [...];
os modos de criar, fazer, viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; s obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico [...].
Patrimônio [...] significa “herança paterna” – na verdade, a riqueza comum que nós herdamos
como cidadãos, e que se vai transmitindo de geração a geração.
a- Dê a sua opinião sobre a importância de preservar os Patrimônios Históricos.
b- Faça uma pesquisa sobre o que é patrimônio Histórico Tombado e copie.
c- Pesquise sobre os principais patrimônios históricos Materiais e Imateriais de sua cidade, os descreva
e ilustre pelo menos um.
d- As expressões a seguir fazem parte do patrimônio imaterial do Brasil.
*Frevo
* Samba de Roda do Recôncavo Baiano
*Círio de Nossa Senhora de Nazaré
*Tambor de Crioula do Maranhão
* Samba do Rio de Janeiro
*Modo de fazer renda
irlandesa – Sergipe.
* Escolha duas dessas manifestações para pesquisar seguindo o seguinte roteiro:
- Lugar onde ocorre
- Características
- Importância
- Ilustrar.



Pesquise sobre uma manifestação cultural Imaterial de Minas Gerais utilizando o roteiro acima.
Agora, pesquise sobre uma manifestação cultural de outro país; cite o país e o que ocorre na
manifestação e quando ela é praticada.
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A quadra, em geral, é semelhante à de jogos de futebol, e era inicialmente disputado por
duas equipes, de 11 jogadores cada. Atualmente, a FIHA, Federação Internacional de
Handebol Amador, mantém como oficial o número de 7 jogadores por equipe.

O único objeto usado é uma bola pequena, que deve ser obrigatoriamente feita de couro ou
de outro material sintético e que tenha certo peso, a fim de que possa ser melhor
manuseada pelos jogadores, assim, pode ser lançada de forma eficiente.
Em um jogo de handebol, é proibido o uso dos pés para o deslocamento da bola e o objetivo
é a marcação de gols. hoje, é disputados em grandes âmbitos durante os Jogos Olímpicos.
As regras do handebol
1. Cada partida tem duração de 60 minutos, sendo dividida em dois tempos de 30 minutos. Em caso
de empate, prorroga-se o jogo, com dois tempos de 5 minutos
2. O jogo é supervisionado por dois árbitros
3. Tendo a posse da bola, o jogador pode da três passos. Em seguida, deve fazer algum movimento
para passar a bola adiante
4. É permitido que o jogador se desloque com a bola por mais de três passos quando ela é quicada
continuamente no chão, como em um jogo de basquete

5. É permitido a um jogador tomar a bola de um jogador adversário usando apenas uma mão e
mantendo-a aberta. Não é permitido arrancar a bola da mão do adversário
6. É permitido bloquear um jogador adversário com o próprio corpo. Caso o jogador use de agressões
físicas, como puxões e empurrões, para impedir que o adversário faça gol, o juiz deve marcar um
tiro de 7 metros, que é semelhante ao pênalti do futebol
7. É proibida a permanência de um jogador na área do goleiro. É permitido, entretanto, que ele dê um
salto e lance a bola enquanto está no ar
A estrutura e as linhas de uma quadra de handebol


Linhas laterais e linhas de fundo: Delimitam a quadra



Linha dos 4 metros: Limita a atuação do goleiro durante cobranças de tiros de 7 metros



Linha dos 6 metros: Determina a área do goleiro



Linha dos 7 metros: Orienta a posição de um tiro de 7 metros



Linha dos 9 metros: Usada em cobranças de faltas, permite a formação de barreiras de defesa

De acordo com texto acima responda as seguintes perguntas.
1 - Quantos jogares de linha podem atuar em quadra ao mesmo tempo ?
2 - Qual a função da barreira no jogo de handebol ?
3 - Qual tamanho de uma quadra oficial de handebol ?
4 - Determine quantos metros tem área do goleiro ?
5 - A linha de 4 limita a atuação de qual jogador ?
6 - O jogo e supervisionado por quantos árbitros ?
7 - Tendo em posse da bola, o jogador pode dar quantos passes ?
8 - Qual a função do goleiro no handebol ?

Atividade 2
1 - faça uma pesquisa sobre os benefícios da atividade física na vida das pessoas .
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Um lugar vivo
Chove
no
jardim. As copas das árvores aparam as grossas gotas d’água que escorrem suavemente pelos troncos, cobertos
de lindas orquídeas e samambaias, encharcando a terra. No solo, por onde passeiam os caracóis, as minhocas e
as formigas, a cobertura de folhas mortas é transformada lentamente em adubo.
Sai o sol. Seus raios, sendo filtrados por entre as folhas dos
arbustos, iluminam a vegetação miúda que cresce à sombra das árvores gigantes. As cigarras, os passarinhos e
os grilos enchem o ar com suas canções. As borboletas mostram suas cores e dançam por uma geração que está
por vir. Nas folhas, na terra, em cada tronco caído, a vida está presente.
Elaborado por Maria Augusta Q. R. Pereira e João Carlos Micheletti Neto especialmente para o São Paulo faz escola.

Atividades
1. Quais são os seres vivos mencionados no texto?
2. Quais desses seres vivos são plantas?
3. Quais dos animais citados no texto moram no jardim?
4. Quais dos animais apenas visitam o jardim?
5. Existe algo no jardim que não seja ser vivo? O quê?
6. O que há no jardim que permite a existência desses seres vivos?
7. Elabore um novo título para o texto “Um lugar vivo”.
8. Observe a imagem e responda.

a) Quais são os seres vivos que habitam o vaso?
b) Quais são os fatores não vivos essenciais para a sobrevivência dos seres que habitam o vaso?
9. Ao analisarmos o ambiente de um rio, podemos identificar: variação da quantidade de luz, peixes,
sanguessugas, microrganismos, capivaras, temperatura da água, gases dissolvidos na água, velocidade da
correnteza, plantas aquáticas, despejo de esgoto, lixo e urubus. Assinale a alternativa que apresenta apenas seres
vivos:
a) Variação da quantidade de luz, temperatura da água, presença de gases dissolvidos na água, velocidade da
correnteza, despejo de esgoto e lixo.
b) Peixes, sanguessugas, plantas aquáticas e microrganismos.
c) Despejo de esgoto, lixo e urubus.
d) Temperatura da água, plantas aquáticas, presença de gases dissolvidos na água e velocidade da correnteza.
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Atividades de Português
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O MACACO DE ÓCULOS

Um macaco, que se achava muito esperto e inteligente, estava ficando velho e já não enxergava
muito bem.
Preocupado com isso, resolveu usar sua esperteza e saber o que os homens fazem quando ficam velhos e
já não enxergam bem.
Conversando com alguns, descobriu que era preciso usar óculos. Arranjou seis pares de óculos para não
correr o risco de um só não dar certo.
Pendurou um no pescoço, outro no rabo, um na cabeça, outro na nuca, um no pé, um outro na mão... mas
nada! Continuava sem enxergar. Cheirou, lambeu, mudou as posições e não conseguiu nenhum resultado.
Continuava enxergando mal, o macaco, então pensou que estava sendo enganado pelos homens. Ficou
furioso!
Pegou seus pares de óculos, jogou-os no chão e pisou em cima.
Coitado! Continuou sem enxergar!
Responda as questões a seguir:
1- O personagem da história é:
( ) Um macaco que se achava muito esperto ( ) Um macaco amigo dos homens
( ) Um macaco muito jovem
2- 2- O macaco não enxergava bem porque
( ) Estava doente ( ) Estava ficando velho ( ) Estava com os olhos machucados
3- Para descobrir como enxergar melhor, o macaco foi conversar com:
( ) Alguns homens ( ) Alguns animais ( ) Alguns macacos
4- Em quais lugares do corpo, o macaco pendurou os óculos? ______________________,
___________, ______________, ______________, _____________, _________________
5-Numere as ações do macaco de acordo com a ordem em que aparecem no texto.
( ) Lambeu os óculos ( ) Jogou os óculos no chão
( ) Cheirou os óculos ( ) Mudou os óculos de posição
6- O macaco pensou que estava sendo enganado pelos homens.
Ser enganado é o mesmo eu:
( ) Ser amado ( ) Ser traído ( ) Ser ajudado
7- “Só podia ser engraçado, macaco botar óculos no rabo”
Na frase acima, a palavra botar significa:
( ) Calçar ( ) Vestir ( ) Colocar

8- O macaco enxergava muito mal. O contrário da palavra sublinhada é ________________
9- De acordo com o texto, o macaco era:
( ) Doce ( ) Esperto ( ) Velho
Exploração Gramatical: Sílabas quanto à tonicidade
1- Complete o quadro abaixo de acordo com o exemplo:
Palavra
Atraída

Separação
A-tra-í-da

Sílaba Tônica

Classificação

Penúltima

Ninguém
Meiga
Irresistível
Você
Ação
Simpática
Acaso
Amassado
Piscina
Sozinha
Resistir
Irmão
2 – Classifique as seguintes palavras em: oxítona, paroxítona ou proparoxítona:
- Perguntei:
per-gun-tei
oxítona
-Sábado:
- Calmaria:
- Infância:
- coração:
- Comprar:
- Futebol:
- Médico:
- Pastel:
- Semente:
- Público:
- Mágico:
2 – Separe as sílabas destas palavras e faça um retângulo em cada sílaba tônica.
- Balaústre:
ba-la-ús-tre.
- Cérebro:
.
- Colorir:
- Pássaro:
- Embaixo:
- Prefeitura:

Paroxítona
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Nome: _____________________________ Nº :____ 6º Ano: V.M e M.A
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RESPOSTAS DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA ANTERIOR:
1) a)11590
b) 1921
c) 7182
d) 765252
e) 72
__
2) a) LIV
b) DIX
c) MXXXVIII
d) VICCCLVI
3) a)604

b) 67

c) 1409

4) a) 390

b) 2050

c) 7806

5) a) Dezoito mil, cento e dois.
6) a) 6308

f) 403 e
resto 1

d) 29

B) Três milhões, quarenta mil e dez.

b) 13004007

7) a) 9, 14, .19......, 24, ....29......, 34
c) 69, 68, 66 ,...63., 59,...54....
b)38, 45, 52, ...59........, 66, ....73..... d) 64, 61, 58, ....55., ...52...
8) a) 1112
b) 1021
c) nenhum
d) 1112
e)1021 sucessor é 1022
---------------------------------------------------------------------------------------------ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 2
1)Numere a segunda coluna conforme a primeira:
1) XVI
( ) Sucessor de LXI
2) XIV
( ) Antecessor de XV
3) LXII
( ) Sucessor de CCXLV
4) LXIV
( ) Sucessor de XV
5) CCXLVI
( ) Antecessor de LXV
6) CDXXX
( ) Antecessor de M
7) CMXCIX
( ) Sucessor de CDXXIX
2)Observe a reta numérica abaixo:

a) Que número é representado pelo ponto A?
b) Qual é o sucessor do número representado pelo ponto B?
2) Que números devemos escrever no lugar das letras x e y?
a) x – 234 = 567
b) 1 750 – y = 175

4) Calcule as diferenças:
a) 72 224 – 6 458 =

b) 701 – 638 =

c) 131 003 – 88 043 =
d) 1 138 – 909 =
5) Em um banheiro tem uma parede com 15 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13 fileiras
com 10. Quantos azulejos têm no banheiro?
a)

100

b)

130

c)

150

d)

280

6) Qual o dividendo que dividido pelo divisor 12 tenha quociente igual a 63?
a)

656

b)

756

c)

186

d)

75

7) Determine:
o

a) O divisor é 60 e o dividendo é 6 480. Qual é o quociente?

o

b) O quociente é 16 e o divisor é 9. Qual é o dividendo?

o

c) O quociente é 12 e o dividendo é 240. Qual é o divisor?

o

d) O produto de dois fatores é 1 040 e um dos fatores é 20. Qual é o outro fator?

8) No cálculo abaixo
320 +

+

os

têm o mesmo valor. Quanto vale cada um?

+

+

= 635

9) Na divisão exata n : 15 = 26 o valor de n é determinado por:
a) 41

b) 265

c) 390

d) 410

10)Divida 8250 por 35 e responda:
b) Qual é o resultado da divisão?
c) Qual é o resto?
d) Sem efetuar a divisão, dê o quociente e o resto de 8251 por 35.
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Geografia
O trabalho e a transformação do espaço geográfico

O espaço geográfico em sua etapa inicial
apresentava somente os aspectos físicos ou
naturais presentes, como rios, mares, lagos,
montanhas, animais, plantas e toda interação e
interdependência entre eles. O surgimento do
homem, desde o mais primitivo, que começou a
interferir no meio a partir do corte de uma árvore
para construção de um abrigo e para caça,
impactou e transformou o espaço geográfico.
O trabalho humano transforma o espaço
geográfico, cria paisagens e determina as
diferenças na qualidade de vida das pessoas.
Podemos afirmar que, com o trabalho humano, o
espaço geográfico está em constante, mudança,
ou
seja,
e
continua
transformando
e
movimentando.
.Atividades
1- O homem, ao longo de sua história, foi se
adaptando ao ambiente em que vivia, segundo
essa afirmativa, para que fim os seres humanos
transformam o meio ambiente. Assinale a
resposta correta.
( a ) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente para preservar a beleza das praias e
florestas .
( b ) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente para adquirirem conhecimento .
( c ) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente por razões puramente psicológicas,
étnicas e sociais .
( d ) Os seres humanos alteram e transformam o
meio ambiente para suprir suas necessidades de
moradia e alimentação, bem como para terem uma
melhor qualidade de vida e conforto

2- Complete.
Nas sociedades primitivas, as transformações do
espaço geográfico são mais _______________

3 – Observe atentamente as imagens e os
textos apresentados nas páginas 26 e 27 do
livro e, em seguida responda às questões.
a ) Indique as mudanças na paisagem ocorridas a
partir do processo de sedentarização dos seres
humanos, durante o Período Neolítico.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
b ) De que maneira a industrialização intensificou
as modificações na paisagem?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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1-Ligue os pronomes inglês em suas traduções:
I
You
He
She
It
We
You
They

Ele
Você
Ele ou ela (para animais, objetos)
Nós
Vocês
Eu
Eles ou elas( para pessoas)
Ela

2.Complete com am, is, are:
I ____
You ____

4.Escreva o pronome pessoal ( personal pronouns) correto:
a.Peter = ____

f.Laura = ____

She ____

b.The dog = ____

g.The cat = ____

It ____

c.Suellen = ____

h.Lucy and I = ____

We ____

d.Frank and Maggy = ____

i.The books= ____

You ____

e.Lucy = ____

j.Paul and Mile = ____

He ____

They ____
5.Complete com o verbo to be. Preste atenção na tradução.
a.____ ___ my friends.
e. ____ ___ happy.
Eles são meus amigos.
Nós estamos/somos felizes.
3.Escreva na
forma contraída:
I ____
You ____
He ____
She ____
It ____
We ____
You ____
They ____

b. ____ ___ my mother.
Ela é minha mãe.

f. ____ ___ a student.
Você é um estudante.

c. ____ ___ meu father.
Ele é meu pai.

g. ____ ___ student.
Eu sou estudante.

d. ____ ___ a banana.
É uma banana.

h. ____ ___ happy.
Eu sou feliz.

6.Complete, escrevendo a forma correta do verbo to be ( am, is , are) no presente do
indicativo:
7.Escreva um pronome pessoal ( personal
pronouns)- She, It, They, He - para cada
imagem abaixo:

a.She ____ a dentist.
b. She ____ a tennis player.
c.We ____ artists.
d.He ____ a doctor.
e.I ____ a boy.
f.She ____ my friend.
g.They ____ boys.
h.They ____ engineers..
i.We ____ girls.
j.He ____ a Singer.
k.You ____ a student of English.
l. It ____ a house.

8.Who are they? Write sentences as in the example below. Use contracted forms.
(Quem são eles? Escreva sentenças como no exemplo abaixo. Use a forma contraída.)
a.

b.

He´s Justin Bieber

c.

______ Rihanna

______ Neymar

d.
e.

______ Garfield

____Larissa Manoela

______Ivete Sangalo and Claudia Leite
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Ética e Cidadania

Texto 2: Amor de criança, reflexo do amor de Deus
Rafael, de quatro anos e meio é esperto, vivo, comunicativo. Gosta de chamar à atenção e é tão
carinhoso que ninguém consegue negar-lhe nada. Seus pais e avós diante dele tentam ser severos e
exigir que ele deixe espaço também para sua irmãzinha de 2 anos. Na pressa de querer participar de
tudo, Rafael fica às vezes impaciente, teimoso, enquanto não consegue o
que quer. Todos sentem que sua maneira de agir esconde uma necessidade grande de se sentir
amado.
O avô não mora com Rafael. Sua casa é no mesmo bairro. Pela manhã, caminhando, passa pela casa
de Rafael e vê seu filho, o pai de Rafael, regando as plantas antes de ir para o trabalho. Conversam
sobre tudo, mas sempre há algum fato novo do filho e netinho para levar os dois a sorrirem felizes.
O avô de Rafael sabe fazer pipoca como ninguém e o neto sabe disso. O melhor dia é quinta-feira à
noitinha, quando o avô, que tem um trabalho com horário variável, coloca-se à disposição.
A mãe, ao ir a uma reunião, deixa Rafael na casa do avô. Os dois têm assunto. Sempre há novidades.
Rafael gosta de ver, com ele, desenho na televisão. O avô assiste junto com o netinho, enquanto os
pais ainda não chegam do trabalho.
Rafael pede: “Vô, vamos preparar nossa pipoca antes de assistir ao filme?” Os dois vão para a
cozinha. Rafael sobe na cadeira. O avô fica por trás. Deixa-o participar na feitura da pipoca. Deixa-o
firme na cadeira para que não caia, pois ele se mexe muito, rindo alto, feliz em seu trabalho.
A pipoca vai estalando, enchendo a panela, misturando o barulho com as risadas estrepitosas de
Rafael feliz. Naquela noite, bem no meio da preparação, Rafael encostou a cabeça no peito do avô,
abraçou-o e disse com aquele jeitinho carinhoso muito dele: “Obrigado, vovô”!
O avô sentiu subir dentro de si uma emoção gostosa, como quando um sentimento de felicidade
toma conta de todo o seu ser. Pensou: Deus está conosco, cuidando de nós. Mostra grande amor por
nós, com carinhos como este do neto. Deus está sempre acompanhando nossa vida, ajudando-nos,
deixando que aprendamos a enxergar em cada gesto sua presença carinhosa. Deus nos ama de
maneira que está além de nossa compreensão e do que esperamos. O amor de Deus é perfeito,
sempre se mostra, se comunica.
Precisamos ter olhos de fé para enxergar e comover-nos com este amor e dizer com gratidão:
“Obrigado, muito obrigado, Senhor por tua atenção e carinho.”
Mons. Paulo Daher (adaptado)

Atividades
Escreva um caso que tenha acontecido com sua família e que lhe tenha trazido muita felicidade.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Encontre 10 palavras que se encontram no texto acima. Escreva-as abaixo.
Q

C

J

V

D

U

Q

T

É

F

B

O

G

F

E

L

I

Z

E

M

E

M

H

X

U

Ç

S

H

S

M

M

P

R

C

S

F

R

O

M

A

O

R

T

T

B

G

P

C

T

T

Ç

E

U

J

N

H

P

A

E

E

Ã

E

D

G

H

I

L

R

A

N

O

N

S

A

D

A

S

I

R

Ç

L

S

F

A

O

M

L

N

S

Ã

M

Ã

T

T

R

A

R

H

T

O

F

O

O

L

M

D

P

O

R

T

G

S

P

L

L

O

I

P

Ç

O

F ____
E ____ ____ ____ ____ _____
____ _____ L ____ _____
_____ I ____ ____ ____ ____ ____
C ____ ____ ____ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
____ ____ ____

I ____ _____ ______

_____ ____ ____ D ____
A ____ ____ _____
D ____ ____ _____
_____ ____ E ____ ____ _____ ______

