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Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais,  Responsáveis e Alunos! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que será 

realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 

1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização das 

atividades apresentadas é o que garantirá o                

              sucesso para cada um de nossos alunos! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando 

este material que poderá  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

• Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar sua atenção; 

• Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

• Organize seus materiais; 

• Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

• Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para estimular 

sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça notas visuais e esquemas 

com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

• Faça fichamentos, esquemas e anotações. 
 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para ampliar 

sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento. 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
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CIÊNCIAS 

 

O SISTEMA SOLAR 

O Sistema Solar corresponde a um conjunto formado pelo sol, asteroides, satélites, 

meteoros, cometas e oito planetas com formas esféricas os quais descrevem órbitas elípticas. 

Os nomes dos planetas do sistema solar em sua ordem são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano, Netuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          CIÊNCIAS 2020 

 

Antes de 2006, Plutão era considerado um planeta do sistema solar, no entanto, pesquisas da União 

Astronômica Internacional (UAI) definiram três conceitos fundamentais para a classificação dos 

planetas: 

 Orbitar ao redor de uma estrela; 

 Possuir gravidade própria; 

 Ter uma órbita livre. 

 

Assim, plutão foi considerado um planeta anão por não possui uma órbita livre. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



MOVIMENTOS DOS PLANETAS 

Os Planetas estão em constante movimento de forma que giram em torno de sua própria 

órbita ou em torno do sol. 

O “movimento de rotação” designa o movimento que os planetas realizam em torno do seu 

próprio eixo (equivale ao tempo de 1 dia). Já o "movimento de translação" define o movimento que 

os planetas realizam em torno do sol (equivale ao tempo de 1 ano). 

CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR 

Cada planeta do sistema solar possui peculiaridades de forma que são classificados de 

acordo com sua constituição. 

Nesse aspecto podemos destacar dois tipos de planetas: 

 Planetas terrestres (formado, sobretudo por rochas), localizados mais próximos do sol 

como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte; 

 Planetas gasosos (constituídos majoritariamente de gases), que possuem maior tamanho e 

menor densidade em relação aos terrestres: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

Mercúrio 

 Mercúrio é o planeta mais próximo do sol. É um planeta rochoso, destituído de satélites e 

atmosfera rarefeita, sendo também o menor planeta do sistema solar. Por esse motivo apresenta 

temperaturas bastante elevadas de aproximadamente 400°C. 

Por outro lado, a face do planeta não iluminada pelo sol pode atingir temperaturas de 

aproximadamente -170 °C. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, enquanto o de 

translação é de 87 dias. 

Vênus 

 Conhecido como “Estrela D’Alva”, por causa de seu forte brilho, Vênus tal qual Mercúrio é 

um planeta que não possui satélite. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do 

sol e o mais perto do planeta Terra. Seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias 

para completar a volta em torno se si mesmo; e, o movimento de translação de 225 dias 

aproximadamente. 

 Curioso notar que mesmo sendo o segundo planeta a partir do sol (depois de Mercúrio), 

Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas que podem atingir 480°C. 

Assemelha-se com o planeta Terra no tocante ao tamanho, composição, estrutura, massa, densidade 

e força gravitacional. 

Terra 

 Terceiro planeta do sistema solar a partir do Sol, o planeta Terra é rochoso, com atmosfera 

gasosa e temperatura média de 15°C. Possui um satélite natural, a lua, e a quantidade de água 

existente no planeta, também chamado de “planeta azul”, aliada à quantidade de oxigênio, permitem 

o desenvolvimento da vida no planeta, sendo o único do sistema solar com vida humana. O 

movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas (tempo de 1 dia); enquanto o 

https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-planetas/
https://www.todamateria.com.br/movimento-de-rotacao/
https://www.todamateria.com.br/movimento-de-translacao/
https://www.todamateria.com.br/planeta-mercurio/
https://www.todamateria.com.br/planeta-venus/
https://www.todamateria.com.br/planeta-terra/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-sol/


movimento de translação do planeta dura 365 dias (tempo de 1 ano), exceto nos anos bissextos, os 

quais apresentam 366 dias. 

Marte 

 Quarto planeta a partir do sol e o mais visível do planeta Terra, Marte possui dois satélites 

naturais “Fobos e Deimos”, sendo o segundo menor planeta do sistema solar, atrás de Mercúrio. 

Também chamado de “Planeta Vermelho”, devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua 

atmosfera, o planeta Marte é um planeta rochoso, frio e seco. 

 O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra, com duração de 24 horas e 37 

minutos, enquanto que o movimento de translação do planeta é de 687 dias. 

Júpiter 

 Júpiter é o maior planeta do sistema solar. É um Planeta Gasoso (composto, sobretudo 

por hidrogênio), 1.300 vezes maior do que o Planeta Terra. Quinto planeta a partir do sol, Júpiter 

possui o maior número de satélites, 67 satélites, e apresenta temperaturas de até -150°C. Seu 

movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos, considerado o movimento de rotação mais rápido 

de todos os planetas do sistema solar; enquanto o movimento de translação do planeta corresponde 

a cerca de 12 anos terrestres. 

Saturno 

 Segundo maior planeta do sistema solar, depois de Júpiter, Saturno é conhecido pelos seus 

anéis, formados por rocha, gelo e poeira. Sexto planeta a partir do sol, depois de Júpiter, Saturno é o 

planeta do sistema solar que possui muitos satélites: 62 luas. Composto basicamente de hidrogênio, 

ele possui temperatura média de -140°C, sendo que seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 

minutos e o de translação cerca de 30 anos terrestres. 

Urano 

 Terceiro maior planeta do sistema solar e sétimo planeta a partir do sol, Urano é um planeta 

gasoso que apresenta médias de temperatura de -185°C e possui 27 satélites. Possui uma 

característica interessante tocante ao seu eixo de rotação com quase noventa graus em relação com 

o plano de sua órbita, que por sua vez é muito extensa. Dessa forma, o movimento de rotação do 

planeta dura 17 horas aproximadamente, enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 

anos terrestres. 

Netuno 

 Planeta do sistema solar mais distante do sol e o quarto maior em tamanho, Netuno possui 

14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente -200°C. Trata-se de um 

planeta gasoso, formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O 

movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua translação equivale a 164 

anos terrestres. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/planeta-marte/
https://www.todamateria.com.br/planeta-jupiter/
https://www.todamateria.com.br/planeta-saturno/
https://www.todamateria.com.br/planeta-urano/
https://www.todamateria.com.br/planeta-netuno/


ATIVIDADES 

1) Relacione a segunda coluna a partir da primeira com base na classificação oficial dos planetas: 

Coluna 01       Coluna 02 

(1) Planetas       (  ) Terra 

(2) Planetas Anões      (  ) Mercúrio 

        (  ) Plutão 

        (  ) Marte 

(  ) Ceres 

(  ) Júpiter 

(  ) Éris 

2) Qual Planeta é o sexto do sistema solar a partir do Sol, sendo o segundo maior planeta desse 

grupo. É conhecido por ser rodeado de anéis e ser classificado como um planeta gasoso? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

3) Escreva apenas os planetas rochosos do sistema solar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

4) Leia a música: O dia que o sol declarou seu amor à terra, cantada por Jorge Bem Jor. 

Eu sou o sol Eu sou o astro rei 

A maravilha cósmica que Deus fez 

Por isso eu lhe dou de presente todo o meu calor 

Com muito amor e lhe dizer 

Que eu sou o sol Sou eu que brilho 

Pra você meu amor 

Não fique zangada quando eu esquento a lua 

Nos dias que ela fica minguada 

Pois ela dizendo que sente ciúmes de você 

Não quer se enfeitar nem aparecer 

Mas quando eu dou meu calor pra ela 

Ela fica nova cheia de vida e toda prosa 

Começa a brilhar e a aparecer e dizer: 

Que eu sou, eu sou o sol 

 



 

A importância do Sol como fonte de energia para Terra está representada pela ideia:  

(A) “... não fique zangada quando eu esquento a Lua...”  

(B) “... não quer se enfeitar nem aparecer... “ 

(C) “... eu sou o astro rei a maravilha cósmica...”  

(D) “... por isso eu lhe dou de presente todo meu calor...” 

5) Relacione as colunas.  

(a) Lua                                   (  )  estrela do sistema solar  

(b) Júpiter                              (  )  caminho que um planeta percorre em torno do Sol.  

(c) Sol                                    (  )  satélite natural da Terra  

(d) Telescópio                        (  )  maior planeta do sistema solar  

(e) Órbita                               (  )  instrumento utilizado para observar os astros 

6) Qual é o planeta mais próximo do sol?  

( a) Netuno     

( b) Júpiter 

( c) Mercúrio  

(d) Terra  

 

7) Qual é o planeta mais brilhante que roda em volta do Sol?  

(a) Netuno 

(b) Urano   

(c) Terra   

(d) Vênus  

 

8) O Sol é:  

(a) um asteroide  

(b) uma galáxia   

(c) uma estrela   

(d) um cometa  

 

9)O oitavo planeta em órbita do sol?  

(a) Marte   

(b) Terra     
(c) Saturno     

(d) Urano  

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA  

 
PAISAGEM, ESPAÇO E LUGAR 

 

No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens: a da sua casa, a da rua onde mora, a da 

escola em que estuda, entre outras. Você também pode observar paisagens de outros locais do 

Brasil e do mundo quando viaja, ou em imagens de jornais e revistas, na televisão, no computador.  

 

Em geral, as pessoas chamam de paisagem o que consideram bonito, como uma cachoeira ou uma 

praia ensolarada. Para a Geografia, porém, paisagem não é apenas um belo panorama natural; ela é 

o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local.  

 

Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza; 

formas de relevo (montanhas, serras, planaltos e planícies), hidrografia (rios, lagos, oceanos e 

mares), vegetação etc.  

 

Os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, 

prédios, pontes, rodovias, plantações.  

 

A paisagem apresenta, também, elementos invisíveis, que podem ser percebidos pelo observador, 

como o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, os odores da poluição, à relação entre as 

pessoas etc.  

 

ELEMENTOS DA PAISAGEM  
Em algumas paisagens são observados poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. 

Ainda hoje há paisagens predominantemente de elementos naturais, como trechos de florestas de 

difícil acesso, áreas desérticas, áreas montanhosas e algumas porções das regiões polares. Mas, 

mesmo nessas áreas que parecem intocadas, existe algum grau de interferências do ser humano.  

 
Em outras paisagens, é possível identificar o predomínio de elementos culturais. São as paisagens 

resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano.  

 

A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde 

vivemos; além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de 

vida das pessoas que ali têm habitado.  

 

AS TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM  
As paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser 

humano.  

 

A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha 

pela ação das águas ou do vento, ou rápida, como uma erupção vulcânica.  

 

Os seres humanos também transformam as paisagens. Podem criar um campo de cultivo, abrir ou 

asfaltar uma rua, construir ou derrubar casas e edifícios. 

As transformações estão relacionadas e ocorrem em diferentes graus de intensidade. Nas paisagens 

ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em 

determinados locais. As construções que observamos nos centros históricos de algumas cidades, 



erguidas em diferentes épocas, comprovam que os elementos do passado e do presente convivem 

em uma mesma paisagem. 

 

IMPACTOS DAS INTERVENÇÕES HUMANAS 

As intervenções humanas podem modificar a paisagem, degradando o meio ambiente ou 

recuperando-o de impactos causados por fenômenos naturais ou pelo próprio ser humano. 

O desmatamento, por exemplo, pode fazer com que os animais que vivem na região impactada 

tenham de buscar alimento em outras áreas nem sempre o encontrando. Assim, há o risco de 

espécies animais e vegetais desaparecerem antes mesmo de serem conhecidas ou estudadas. 

Com a retirada da vegetação, o solo também fica mais exposto à ação das águas e do vento. As 

enxurradas, por exemplo, além de retirar nutrientes do solo, carregam detritos (fragmentos de 

rochas e solo) que preenchem o leitos dos rios (assoreamento), causando o transbordamento de suas 

águas- as inundações. 

ATIVIDADES 

1- Complete as lacunas abaixo: 

a) Você pode observar paisagens de outros locais do ____________________ e do _____________. 

b) No contexto atual as pessoas chamam de paisagem o que consideram _____________________. 

c) O ____________________ corresponde a um espaço qualquer conhecido por um nome. 

d) As ______________________ são dinâmicas estão em constante  transformações. 

2- Responda: 

a) O que é paisagem para a geografia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) De que forma são classificadas as paisagens para a geografia? 

________________________________________________________________________________ 

c) Os elementos culturais de diversas configurações da dinâmica da população mundial requerem 

no momento recolhimento e cautela. Em nosso município, o governo municipal sabiamente tomou 

medidas tendo em vista a proteção do ser humano. Relacione algumas medidas adotadas e o motivo 

da suspensão das aulas. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) Sabemos que a PANDEMIA do vírus covid-19, surgiu inicialmente na Ásia, chegou a Europa e 

atinge atualmente nosso país. Independente de cultura, todos estamos vulneráveis. Relacione os 

grupos de pessoas que são qualificadas como grupo de risco.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 



e) A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar, assim, 

nesse contexto a humanidade cria e transforma espaços que ao longo do tempo e, com isso, traz 

consequências naturais. Cite exemplos de consequências naturais ocorridas na atualidade.  

________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

 

SOBRE A PANDEMIA, RESPONDA:  

 

3-Qual país foi o primeiro epicentro da covid-19?_______________________________________ 

 

4- De acordo com a resposta acima, responda:  

 

a)Em qual continente pertence este país? __________________________  

 

b) E por qual oceano é banhado? ____________________________  

 

 

5- Pesquise e define o que é PANDEMIA:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INGLÊS 

Text: Talking to the class 

Teacher: Good morning, class! 

Class: Good morning! 

Teacher: My name’s Renata Costa. I’m your English Teacher. 

Class: Hello, Miss Costa! 

Teacher: Let’s call the roll… Number one? 

Girl: Present! 

Teacher: What’s your name, number one? 

Girl: My name is Amanda. 

Teacher: Number two? 

Boy: Present! 

Teacher: What’s your name, number two? 

Boy: My name is Daniel. I’m Dan! 

Teacher: Thank you, Dan! 

 
 



1) Que expressão a professora usa para cumprimentar os alunos? 

R: _____________________________________________________ 

 

2) Em que período do dia a aula está acontecendo? 

R: _____________________________________________________  

3) Com que frase, em inglês, a professora diz o seu nome? 

R: _____________________________________________________  

4) Como a professora pergunta o nome do primeiro aluno, em inglês? 

R: _____________________________________________________  

5) Com que expressão a professora agradece a Daniel? 

R: _____________________________________________________ 
 

MATEMÁTICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-

ministerio.ghtml 

1. Escreva por extenso os números de casos de COVID-19 

Amazonas 1.050 _________________________________________________________________ 

Minas Gerais 750 ________________________________________________________________ 

Tocantins 23 ____________________________________________________________________ 

Mato Grosso do Sul  100___________________________________________________________ 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-ministerio.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/brasil-tem-1124-mortes-e-20727-casos-confirmados-de-coronavirus-diz-ministerio.ghtml


 

2.  Resolva as situações problema 

a) A região sul do nosso país é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Observe o mapa e calcule qual é o número de casos de COVID-19 na região sul do Brasil. 

      Cálculo  

 

 

 

    Resposta:________________________________________________________________ 

b) O estado de São Paulo apresenta 8.419 casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro já 

são 2.607 casos. Qual a diferença de casos entre São Paulo e Rio de Janeiro? 

Cálculo 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________________ 

3. Observe o mapa e localize quais regiões do Brasil ainda não atingiram 1.000 casos de 

Coronavírus? 

_____________________________________________________________________________      

4.Calcule: 

A diferença entre os casos de COVID – 19 dos seguintes estados: 

a) Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

 

b) Minas Gerais e Espirito Santo  

 

c) Rio de Janeiro e Bahia  

 

Quantos casos tem juntos os seguintes estados? 

a) Maranhão e Tocantins 

 

 

b) São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas 

 

 

c) Mato Grosso e mato Grosso do Sul 



                                                                                       

6. Observe os casos de COVID-19 no mapa  e organize-os em ordem decrescente: 

Estados e Distrito Federal  Nº de casos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7) Em que mês de 2020 se começou a ouvir falar de covid-19? 

(a) Janeiro 

(b) Fevereiro 

(c) Março 

(d) Abril 

(e) Maio 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

1)Leitura Interpretativa: 

 

Os Homens primitivos observavam muito a natureza, experimentando e descobrindo formas 

de se relacionar com ela. Muitos dos grupos de caçadores gostavam de levar para as suas 

habitações os filhotes dos animais que matavam, para serem criados pelas crianças. Começou 

assim a domesticação dos animais. Com o tempo trouxeram aves, porcos e outros animais para 

junto das cavernas onde moravam.  Assim o homem não precisava sair para caçar todos os dias. 

O seu alimento estava garantido, por se localizar bem mais perto.  

A princípio, as sociedades primitivas dividiam naturalmente o trabalho entre seus 

componentes, ficando para as mulheres a tarefa de colher os frutos e raízes, cabendo aos 

homens caçar e pescar. Sendo a mulher a coletora de raízes e frutos, percebeu que algumas 

sementes largadas no chão se reproduziam, gerando novas plantas. Descobriu então que podia 

plantar. Nasceu a agricultura. A mulher domesticou as plantas.  

     Rubim Santos Leão de Aquino e outros. 

2)Com base no texto, responda: 

       a) Como a mulher descobriu que podia plantar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b)Como começou a domesticação dos animais? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)Marque com um X a resposta correta: 

Inicialmente, por viver de caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, o homem: 

(   ) Era nômade. 

(   ) Era sedentário. 

(   ) Vivia em casas chamadas palafitas 

(   ) Vivia em cidades perto da floresta. 

 

4)Identifique a que século pertence cada uma das seguintes datas: 

 

a) 1888 – Abolição dos escravos ________________________________ 

b) 1492 – Descoberta da América _______________________________ 

c) 1822 – Independência  do Brasil ______________________________ 

d) 1889 – Proclamação da República _____________________________ 

 

5) O fato que marcou a passagem da fase nômade para sedentária foi a descoberta da:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ADJETIVO 

É a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, indicando-lhe uma 

qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. 

Ex.: cidade moderna; casa amarela. 

 

LOCUÇÕES ADJETIVAS 

     É a expressão formada de preposição + substantivo (ou advérbio), com valor de adjetivo. 

Noite de chuva (chuvosa) 

Rosto de anjo (angelical) 

Menina do Brasil (brasileira) 

ALGUMAS LOCUÇÕES ADJETIVAS: 

Locução adjetiva                                    -                              Adjetivo correspondente 

De abdômen                                                                                  abdominal 

De boca                                                                                         bucal, oral 

De boi                                                                                            bovino 

De cabelo                                                                                       capilar 

De campo                                                                  rural 

De chuva                                                                  pluvial 

De cidade                                                               urbano 

De estômago                                                      estomacal 

De rim                                                                       renal 

 

ATIVIDADES 

 

1. Sublinhe os adjetivos das frases abaixo: 

a) Acho que estou em um lugar abandonado. 

b) A menina passou o dia angustiada. 

c) Marina dormia num quarto mofado. 

d) Seu colchão estava áspero e enrugado. 

e) Sua blusa amarela desbotou. 

2. Transforme as locuções adjetivas em adjetivos: 

a) Ambiente de família – 



b) Amor de irmã – 

c) Revista do mês – 

d) Doença do coração – 

e) Festas de junho – 

f) Amor de mãe – 

 

3. Siga o modelo: 

Homem de coragem – corajoso 

Mulher de honra –  

Roupa de luxo – 

Dia de chuva – 

Moço de valor - 

 

Referências: 

Fonte do texto: HTTPS://todamateria.com.br/planetas-do-sistema-solar/ 

Fonte dos exercícios: HTTPS://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm 

Fonte: Livro de Geografia: Espaço e Vivência, 6° ano, autores: Levon Boligian, Rogério Martinez, 

Wanessa Garcia e Andressa Alves. 

Fonte: https://www.soportugues.com.br 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm 

https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-de-potenciacao-para-o-6-ano.htm/ 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numero-digito-quadrado-perfeito.htm 

https://ajudandonamatematica.no.comunidades.net/raiz-quadrada    

Fonte: islcollective.com 

Fonte: https://www.soportugues.com.br 

 

 

 

 

 

 



 

 


