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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto 

 

 
 
 

01. A finalidade deste texto é: 

(A) contar uma história. 

(B) fazer um anúncio. 

(C) informar. 

(D) fazer uma propaganda. 

 

02. De acordo com o texto, o celular: 

(A) modificou os meios de comunicação. 

(B) só ocupou o lugar do telefone fixo. 

(C) não alterou o modo de vida das pessoas. 

(D) prejudicou a comunicação entre as pessoas. 
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03. No trecho: “Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais.” O autor se 
refere: 

(A) as pessoas. 

(B) as novas tecnologias. 

(C) as novelas. 

(D) ao telefone fixo. 

 

04. De acordo com o texto, a primeira demonstração de um aparelho portátil foi feita: 

(A) no Brasil. 

(B) no Rio de Janeiro. 

(C) em Nova York. 

(D) no interior. 

 

05. Identifique e circule no texto os advérbios de: 

Dúvida 

Negação 

Modo 

Afirmação 

 

06. Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo: 

Ontem – sempre – depois – aqui – pouco – mal – longe – realmente – provavelmente 

 

a) Eu _______________ quis conhecer as praias de Maceió. 

b) __________________ fiz um passeio inesquecível. 

c) Nós gostaríamos de caminhar _______________ do jantar. 

d) As pessoas falam _______________ de coisas que desconhecem. 

e) __________ em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes. 

f) Nenhum lugar é ________________ demais, quando a amizade é verdadeira. 

g) As flores da exposição são ______________________ lindas. 

h) __________________ teremos que refazer o trabalho de história. 

i) As pessoas costumam ser________________ simpáticas com desconhecidos. 
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HISTÓRIA 

 

Texto complementar 

 

Povos Indígenas na América 

 

 Os primeiros povos da América já viviam no continente milhares de anos antes da 

chegada dos exploradores europeus. Esses povos são conhecidos como índios, nativos 

americanos ou indígenas. No Canadá também são chamados de Primeiras Nações. Muitos 

desses povos ainda vivem no continente. 

 Povos árticos, como os esquimós (inuítes) e os aleútes, viveram (e ainda vivem) nas 

áreas mais longínquas do norte da América do Norte. Muitos outros povos viveram na região em 

que hoje ficam o Canadá e os Estados Unidos. Os astecas, os maias, os caraíbas e os incas 

viveram no México, na América Central (no continente e nas Antilhas) e na América do Sul (na 

região dos Andes). 

 No Brasil, diferentes nações indígenas se espalhavam pelo território do país. Os 

portugueses mantiveram maior contato com os tupis-guaranis, que habitavam a faixa litorânea. 

Primeiros povos da América 

 Os primeiros povos da América provavelmente vieram da Ásia para o Alasca. Os cientistas 

acreditam que isso ocorreu entre 60 mil e 20 mil anos atrás. Durante esse período, possivelmente 

havia terra firme onde hoje se encontra o estreito de Bering, que separa a Ásia da América do 

Norte. Por volta de 10000 a.C., esses povos se espalharam pelas Américas do Norte, Central e 

do Sul. Alguns dos primeiros povos da América do Norte caçava grandes animais, como o 

mastodonte, já extinto. Outros pescavam e juntavam sementes e plantas silvestres. Com o 

tempo, alguns povos começaram a se dedicar à agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/esquim�/481244
https://escola.britannica.com.br/artigo/ale�te/574439
https://escola.britannica.com.br/artigo/asteca/480715
https://escola.britannica.com.br/artigo/maia/481862
https://escola.britannica.com.br/artigo/cara�ba/480905
https://escola.britannica.com.br/artigo/inca/481558
https://escola.britannica.com.br/artigo/Antilhas/482845
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am�rica-do-Sul/482546
https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842
https://escola.britannica.com.br/artigo/�sia/480680
https://escola.britannica.com.br/artigo/mar-de-Bering/480775
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am�rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am�rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am�rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/mastodonte-e-mamute/481855
https://escola.britannica.com.br/artigo/agricultura/480544
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ESCONDENDO BOLINHAS 
 

A atividade de hoje é voltada ao desenvolvimento da estruturação espaço-temporal, 

movimentação em torno de várias direções, raciocínio, atenção, ordem, sucessão e ritmo que se 
relacionam entre si, agilidade e memória, sendo as duas últimas muito importantes para um bom 

desempenho do jogo. 

O interessante dessa atividade é que podemos realizá-la com diferentes graus de dificuldade. Para 

que isso aconteça, podemos colocar um número maior de bolinhas e cones (ou o material que estiver 

sendo usado em casa), ou simplesmente lançando-as de maneira mais rápida, para que o participante que 

está responsável por “esconder” essas bolinhas trabalhe com maior agilidade esses deslocamentos. 

Agora é com vocês! Boa aula! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula 17/07:  
 

- 2 baldes ou outro recipiente que caibam o material abaixo. 

- Bolinhas (de tênis, de meia, qualquer bolinha que tenha em casa) ou qualquer brinquedo  

pequeno, como carrinhos ou pecinhas (contando 10 para cada participante). 


