
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 01/06/2020 a 12/06/2020 

6º ANO 

LEIA ATENTAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as novas atividades propostas para a próxima quinzena. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores quando voltarmos, então 

é importante que todos façam! 

 Algumas das atividades são propostas dos livros. Então, se tiver o livro, pode 

usá-lo para facilitar a leitura. Para quem está sem o livro, não se preocupe, as 

páginas do livro que serão utilizadas, estão disponíveis nesse material. 

 O material não foi impresso para todos, por precaução. Nesse momento de 

pandemia, devemos evitar aglomerações e contato com pessoas diferentes do 

nosso convívio diário. 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 01/6 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 05/6 Dia 01/6 Dia 02/6 Dia 03/6 Dia 04/6 Dia 05/6 

DE 08/6 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS FERIADO 
PONTO 

FACULTATIVO 

a 12/06 Dia 08/6 Dia 09/6 Dia 10/6 

Dia 11/6 

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

Dia 12/6  

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

 



GEOGRAFIA – 01/06/2020 
AULA TEMA 1: PAISAGENS E LUGARES 

 

Instruções para realização das atividades de Geografia: 

 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 

 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 

 Copiar as questões é OPCIONAL, pode fazer APENAS as respostas no caderno. 

 Se for preciso consulte o livro didático Tempo de Geografia da página 10 até a página 

17 ou sites confiáveis sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudando em casa: Língua Portuguesa – 6º ano 2 

e 9 de junho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I – ANÁLISE DE IMAGEM 
 

 

LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAÇÃO ALPHA – 6º ANO – PÁGINAS 202 E 203 

(QUESTÕES: 01,02 E 04) 

 

1.  A foto registra uma manifestação ocorrida no Dia Internacional da Mulher (8 de março). É 

importante participar de manifestações como essa? Por quê? 

2. A garota que está em evidência, observando o acontecimento de uma sacada, possui um símbolo no 

rosto. Você conhece o significado desse símbolo? 

4. Para você há direitos pelos quais as mulheres precisam reivindicar na sociedade atual? Justifique. 

 

Orientações importantes 

 Faça uma leitura da imagem que está nas páginas 202 e 203 do livro Língua Portuguesa 6º ano – 

Geração Alpha. 

 Responda as questões 01, 02 e 04 no caderno.  

 Copie em seu caderno as anotações (quadros “anote aí” – páginas 206 e 207) sobre o gênero 

textual: Biografia. 

 Faça uma leitura atenciosa do texto: Chiquinha Gonzaga (páginas: 204 e 205 -  livro Língua 

Portuguesa 6º ano – Geração Alpha). 

 Tente contar oralmente o que você entendeu do texto. 

 Responda no caderno apenas as questões 2, 4, 5A, 5B e 8. 

 Leia a tirinha do Armandinho que está na página 244 do livro Língua Portuguesa 6º ano – 

Geração Alpha. 

 Quando se lê uma tirinha, deve-se atentar as palavras e a imagem (expressão facial das 

personagens). 

 Responda no caderno apenas as questões A, B e C (página 244). 

 Qualquer dúvida, anote no caderno e no dia do plantão de Língua Portuguesa, pergunte ao 

professor. 

 Sua participação é muito importante! 

 



 

 

PARTE II – A HORA E A VEZ DOS GÊNEROS TEXTUAIS: 

BIOGRAFIA 

 
LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAÇÃO ALPHA – 6º ANO – PÁGINAS 206 E 207 

(QUADROS: “ANOTE AÍ”) 

 
Biografia é um relato não ficcional em que o biógrafo conta uma história de vida, geralmente de 

uma personalidade pública. Em geral, o biografado é alguém que se destaca na sociedade por 

algum motivo: seu exemplo de vida, suas realizações profissionais ou artísticas. Assim, a biografia é 

publicada considerando que várias pessoas podem ter interesse em sua leitura.  

Uma das características de textos biográficos é a indicação do tempo dos fatos relatados. Essa 

indicação pode ser feita de forma direta, explicitando a data, ou de forma indireta, por exemplo, 

relatando fatos históricos ocorridos na época dos fatos da biografia. Indicações da idade do 

biografado, em certos momentos do relato, sinalizam em que fase da vida a pessoa enfrentou 

algumas situações.  

Escritas na terceira pessoa do discurso, as biografias costumam apresentar as falas das 

personagens com uso de travessões para dar vivacidade ao texto e aproximar o leitor. O uso de 

recursos expressivos próprios da oralidade também intensifica essa aproximação com o leitor. 

 

PARTE III – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAÇÃO ALPHA – 6º ANO – PÁGINAS 204 E 205: TEXTO – 

CHIQUINHA GONZAGA 

1. Chiquinha Gonzaga 



Ó abre alas que eu quero passar 

Ó abre alas que eu quero passar 

Eu sou da lira, não posso negar 

Rosa de Ouro é que vai ganhar 

Quem não conhece essa canção? 

Foi em 1899 que Chiquinha Gonzaga compôs essa marchinha para o cordão Rosa de Ouro sair no 

carnaval. Naquele momento, ela nem suspeitava que Ó abre alas iria atravessar o tempo e permanecer na 

memória dos brasileiros até os dias de hoje. 

Essa palavra de ordem pedindo passagem para vitória expressa, de forma clara, o espírito 

determinado da rebelde sinhazinha do Segundo Reinado, que trocou os salões pela rua abrindo alas para 

as mulheres e para a música brasileira. 

Francisca Edwiges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Era a mais velha de sete 

irmãos, filha do tenente José Basileu, de ilustre família de militares, e da mestiça Rosa, só mais tarde 

aceita pelos Neves Gonzaga. 

Em um sobrado da Rua do Príncipe, no centro do Rio de Janeiro, Chiquinha passou a infância com os 

irmãos Juca e José Carlos, entre as aulas e o quintal. Adorava brincar de roda, sabia de cor todas as 

canções de roda e as cantigas de rua. Aos domingos, depois da missa, ia assistir à banda do Passeio 

Público. 

Estudou escrita, leitura, cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim, em casa, com um 

cônego que era professor. Para dar-lhe aulas de piano, o Major Basileu contratou um maestro. 

O tio e padrinho de Chiquinha, Antônio Eliseu, flautista amador, trazia-lhe as novidades musicais nas 

visitas diárias ao sobrado. Foi ele quem organizou a festa de Natal em que a jovem pianista apresentou 

sua primeira composição. Tinha, então, onze anos de idade quando compôs a Canção dos pastores, com 

versos do irmão Juca. 

Era ao piano que Chiquinha passava a maior parte do tempo livre, esquecida do mundo. Não 

adiantava chamá-la. Só alguns escravos da casa conheciam o truque: assobiavam a melodia que ela 

estava tocando e a menina logo respondia. Com música, é claro. 

O progresso nos estudos, a inteligência, a curiosidade e o talento de Chiquinha convenceram o militar 

de que um grande futuro como dama da corte de d. Pedro II esperava por sua filha. 

Quando completou treze anos, o Major começou a pensar em casá-la. Adeus, infância alegre e 

despreocupada! A inquietação tomou conta da menina, sempre tão firme e decidida. 

Naquela época, multiplicavam-se os bailes e saraus no Rio de Janeiro, iluminado por lampiões a gás. 

Nos salões imperava o plano e, pouco a pouco, a valsa e a quadrilha foram cedendo lugar à saltitante 

polca. [...] 

Aos dezesseis anos, Chiquinha estava casada com um noivo escolhido por seu pai. Assim costuma 

encerrar-se a vida das sinhazinhas do Império. Nada mais viveriam que valesse a pena contar. Porém, no 

caso de Chiquinha Gonzaga, foi aí que sua história começou. 

O marido não gostava de música. Irritava-se com a dedicação da esposa ao piano. Ela passou a 

enfrentá-lo e a defender sua vontade. Comandante da marinha mercante, ele fretou um navio de sua 

propriedade para servir como transporte na Guerra do Paraguai, e teve a ideia de obrigar a Chiquinha a 

acompanhá-lo na viagem para, com isso, afastá-la do piano. 



O navio carregava soldados, armas e escravos recrutados como “voluntários” da pátria. Horrorizada, 

Chiquinha presenciou a discriminação com que eram tratados os escravos. A rebeldia transformou-se em 

revolta. Quando foi proibida pelo marido de utilizar um violão a bordo e intimada a escolher entre ele e a 

música, não teve dúvida: 

- Pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia. 

A decisão de abandonar o casamento custou a Chiquinha a expulsão da família e a maldição paterna: 

seu pai nunca a perdoou. Naquela época, já era mãe de três filhos. Apaixonou-se, em seguida, por um 

jovem engenheiro, com quem foi viver longe do Rio, onde ele construía estradas de ferro. Gostava de 

música esse marido. Dessa união nasceu mais uma filha. 

De novo, o temperamento forte de Chiquinha manifestou-se. Não tolerou uma cena de ciúmes e 

abandonou o marido. Voltou ao rio de Janeiro acompanhada apenas do filho mais velho, o único que criou 

– os outros foram educados pelos pais e familiares. Convencida de sua falta de vocação para o 

casamento, com ou sem amor, ela decidiu viver de música, pois essa era uma paixão correspondida. [...] 

 

Edinha Diniz. Chiquinha Gonzaga. São Paulo: Moderna, 2001. p. 3- 11 (Coleção Mestres da Música no Brasil) 

 

Vocabulário: 

Cônego: na Igreja católica, sacerdote que faz parte da comunidade de uma catedral. 

Cordão: pessoas que se apresentam de forma alinhada; desfile ou bloco carnavalesco; 

Guerra do Paraguai: conflito militar ocorrido entre os anos de 1864 e 1870. Nessa guerra, o Paraguai 

lutou contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. 

Polca: composição popular caracterizadas por movimentos alegres. 

Quadrilha: dança de pares de origem francesa, comum no século XIX, com cinco seções 

caracterizadas por tempos diferentes. 

Segundo Reinado: período que corresponde ao governo de d. Pedro II. Iniciou-se em 1840 e 

terminou em 1889 com a Proclamação da República. 

Sinhazinha: diminutivo de sinhá, forma de tratamento que era dado as patroas. 

 

LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAÇÃO ALPHA – 6º ANO – PÁGINAS 206: PARA ENTENDER O 

TEXTO – QUESTÕES: 2,4 5A, 5B E 8. 

 

Questão 02: O trecho que você leu é a parte inicial da biografia de Chiquinha Gonzaga, na qual são 

apresentadas informações a respeito da obra e da personalidade da pianista. 

a) Que fato indica que o trabalho desenvolvido pela compositora foi importante? 

b) Algumas características relacionadas à personalidade de Chiquinha são reveladas ao leitor nessa 

parte do texto. Quais são elas? 

Questão 04: No texto, há dados relacionados à família de Chiquinha Gonzaga. 

a) Quais são as informações a respeito dos pais da compositora? 

Questão 05: No trecho lido, destaca-se a infância da compositora. 

a) Que informações indicam o gosto e a habilidade musical de Chiquinha? 



b) Além das informações relacionadas à música, são relatados fatos associados à formação e ao 

desenvolvimento da menina. Quais são eles? 

Questão 08: Ao longo do texto são apresentadas algumas datas: 

a) Quando Chiquinha nasceu? Quando ela compôs seu grande sucesso “Ó abre alas”? 

 

PARTE IV – INTERPRETANDO A TIRINHA DO 

ARMANDINHO ♥ 
 

LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA GERAÇÃO ALPHA – 6º ANO – PÁGINAS 244: TIRINHA DO 

ARMANDINHO – QUESTÕES: A, B E C. 

 

 

a) Qual é a situação apresentada na tira? 

b) Que mudança há na expressão facial do garoto ao longo da tira? 

c) Pela expressão facial do garoto e por outras informações indicadas pela linguagem não verbal, é 

possível perceber que a oração “Se eu soubesse” faz referência a sensações diferentes em cada um 

dos quadrinhos. Quais são elas? 

 

PARTE V – LEITURA COMPARTILHADA 

Você já deve ter iniciado o livro literário que recebeu. Nessa quinzena, continuaremos a leitura e para 

isso não se esqueça de anotar em seu caderno o nome do livro e o autor, em seguida as páginas que 

você leu. Vamos continuar lendo cinco páginas nesse período e ao fim da leitura, não se esqueça de 

fazer um registro bem detalhado contando os pontos mais interessantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 HISTÓRIA – 03/06/2020 

 Tema: A Minha História 

Releia os seguintes textos, caso necessário, que estão no  

Livro Didático “Araribá Mais História do 6º ANO”: 

 “Introdução ao Estudo de História” (página 12); 

 “O trabalho do Historiador” (página 13); 

 “As Fontes históricas e as Interpretações” (página 14) e; 

 “A história e as outras áreas do conhecimento” (página 15). 

Reflita e Responda as atividades da página 22. 

 

AGORA AS ATIVIDADES 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 6 

Ilustre numa folha de sulfite, ou no seu próprio caderno, um dos fatos da sua linha do tempo que mais 

marcaram a sua vida.  

 

 
LEMBRE-SE DE COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDER NO SEU CADERNO. 



MATEMÁTICA – 04/06/2020 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 6° ANO 
 
Questões sobre o informativo do Covid-19. 
 
No informativo vemos facilmente as informações para cinco tipos de ações que podem acontecer:  

1- Sem isolamento; 
2- Isolamento por mitigação; 
3- Isolamento por mitigação + isolamento de idosos; 
4- Isolamento por supressão tardia  
5- Isolamento por supressão precoce.  

 
Observando os gráficos do informativo, vemos quatro informações muito importantes:  

Gráfico I- Mostra o número de infectados; 

Gráfico II- Mostra o número de pessoas hospitalizadas; 

Gráfico III- Número de pessoas na uti e  

Gráfico IV- Número de óbitos. 

 
1) Depois de analisar essas informações qual tipo de isolamento é o mais eficiente? 

2) Sem isolamento social qual seria o provável número de infectados? 

3) Com o isolamento por supressão precoce qual o provável número de óbitos (mortos)? 

4) No isolamento mitigação + isolamento de idosos, qual o número possível de pessoas hospitalizadas? 

5) Quantas pessoas iriam para UTI, se fosse feito o isolamento por mitigação? 

6) O informativo mostra quais as consequências do isolamento tanto para economia quanto para a saúde, 

quanto cada um faz ou não a sua parte no isolamento. Escreva quais medidas de segurança você e sua 

família estão fazendo em sua casa para se proteger nessa pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE – 05/06/2020 

 

 

     A criatividade dos seres humanos e a utilização de paredes como suporte são observadas também em 

desenhos e pinturas que podem dar de até 30 mil anos! Esses registros, o que compõe a arte rupestre, 

foram realizadas em paredes de locais como grutas, cavernas e Lajes de rochas, com tintas feitas a partir 

de elementos retirados da natureza, como água, gordura animal, terra e carvão.  

     Hipóteses foram formuladas sobre os significados da arte rupestre base em diversos fatores, como 

localização dos registros e análise dos formatos, imagens e cores empregados. Dentre as hipóteses, 

discute-se a possibilidade de os seres humanos daquele período acreditarem que os desenhos e as 

pinturas tinham capacidade transformadora, mágica. Por exemplos, se os animais fossem representados 

sendo caçados, a mesma cena se transformaria em realidade. Segundo essa teoria, arte rupestre era 

realizada com objetivos que iam além do Puro deleite: Ela tinha a função de transformar o que foi 

imaginado e criado nas paredes, o que eram as pressões da vontade do ser humano, em realidade.  

 

Detalhe de 

pintura 

rupestre nas 

paredes do 

Toca do 

Paraguai. 

Parque 

Nacional da 

Serra da 

capivara, Piauí, 

2015. Nesses 

registros, os 

animais 

geralmente 

eram 

desenhados 

em grandes 

proporções e 

de perfil. 

NAS PAREDES DAS CAVERNAS 

 



A ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA 

OBSERVE A TIRINHA ABAIXO:  

 

SOBRE O CONTEÚDO, SABEMOS:  

ARTE RUPESTRE É O CONJUNTO DAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS (DESENHOS E PINTURAS) FEITAS PELOS 

HOMENS PRÉ-HISTÓRICOS NAS ROCHAS. ESTIMA-SE QUE OS MAIS ANTIGOS REGISTROS DA ARTE RUPESTRE 

DATEM DE 40 MIL ANOS A.C. 

COMPLETE AS LACUNAS:  

01. O HOMEM PRÉ-HISTÓRICO DO PERÍODO ACIMA HABITAVA: 

        

02. A ARTE RUPESTRE ERA UMA FORMA DO HOMEM REGISTRAR CENAS E AÇÕES DO SEU: 

         

03. OS ESTUDOS SOBRE ARTE RUPESTRE INDICAM QUE O HOMEM DAS CAVERNAS USAVA EM SUAS 

PINTURAS: 

                 

04. MUITAS FIGURAS DE ANIMAIS SÃO ESTUDADAS NA ARTE RUPESTRE, SUGERINDO QUE PARA SE 

ALIMENTAR O HOMEM: 

      

05. A PALAVRA “RUPRESTRE” VEM DO LATIM “RUPES” E LEVA COMO SIGNIFICADO: 

     

 

AGORA FAÇA EM SEU CADERNO UMA INTERPRETAÇÃO DA TIRINHA ACIMA EXPLICANDO A 

IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS RUPESTRES DA PRÉ-HISTÓRIA. 



CIÊNCIAS – 08/06/2020 

FOTOSSÍNTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O termo fotossíntese significa síntese que usa luz. 

A água é uma das matérias-primas da fotossíntese. A água entra pelas raízes e atinge todas as 

partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que 

respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A 

luz do Sol fornece a energia para a formação da matéria orgânica (açúcar). 

Apesar de ser tão importante, a fotossíntese necessita de muito pouco para acontecer: água, gás 

carbônico e luz. No processo da fotossíntese a planta liberta algumas substâncias de que não necessita, 

como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. 

O açúcar (glicose) produzido pela planta é utilizado para produção de energia. Se a planta produzir 

açúcar em grande quantidade, ela armazenará esse açúcar para uso futuro. Todos os seres vivos 

precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. 

Os animais obtêm o seu alimento comendo plantas e outros animais. As plantas não comem, mas 

produzem o seu próprio alimento (açúcar) através do processo da fotossíntese. 

No processo da fotossíntese, a planta absorve a luz do Sol, que fornece a energia necessária para 

a transformação da água e do gás carbônico em açúcar. Durante a realização da fotossíntese a planta 

elimina oxigênio para a atmosfera. 

A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos 

outros seres seriam incapazes de sobreviver porque a base da sua alimentação estará sempre nas 

substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. 

Os organismos clorofilados (plantas, algas e certas bactérias) captam a energia solar e a utilizam 

para a produção de elementos essenciais, portanto o sol é a fonte primária de energia. 

Os animais não fazem fotossíntese, mas obtém energia se alimentando de organismos produtores 

(fotossintetizantes) ou de consumidores primários. 

Na respiração ela consome oxigênio e libera gás carbônico do ambiente, A vida na terra depende 

no final das contas da energia derivada do sol. A fotossíntese é o único processo de importância biológica 

que pode colher esta energia. 

 



Como as plantas se alimentam? 

As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar e um gás, o gás carbônico. A luz 

solar e o gás carbônico unem-se à água e a um elemento químico das plantas, a clorofila. Tudo isso 

constitui o alimento da planta, um açúcar chamado glicose. Ao mesmo tempo, a planta libera oxigênio 

pelas folhas. Esse processo é chamado de fotossíntese. 

Você sabia que as plantas e os animais precisam de energia para viver? Sua energia provém dos 

alimentos, e esses alimentos dependem da energia do Sol. 

Como a energia das plantas passa para os animais? 

Quando os animais comem plantas, a glicose delas se une ao oxigênio presente no corpo deles. 

Obtêm-se assim, energia. Enquanto isso acontece, forma-se também gás carbônico e água. A 

transformação do alimento em energia chama-se respiração. 

Como e por que você respira? 

Você inspira porque o seu corpo precisa do oxigênio do ar. É assim que você obtém energia. Você 

expira para eliminar o gás carbônico e a água resultante da respiração. Expire sobre um espelho. A 

umidade que se vê é a água produzida durante a respiração. 

 
SUGESTÃO: Vídeo Fotossíntese SmartKids. https://www.youtube.com/watch?v=oLjjv5w3Amw 

 
ATIVIDADES SOBRE O TEXTO: 
 
ATENÇÃO:  

 Ler com bastante atenção o texto “Fotossíntse” e assistir o vídeo se possível. 

 Registrar por parágrafo os pontos fortes do texto. 
 Copiar as atividades no caderno e responder. 

 
1- A figura abaixo representa um processo fundamental para a manutenção da vida do nosso planeta. De 

acordo com o que estudamos, complete a figura abaixo com os nomes dos elementos referentes à 
figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Qual processo, comum a todos os vegetais, estamos nos referindo? E qual o papel do sol nesse 

processo? 
3- Quais são os elementos que a planta utiliza para a realização desse processo? E no final dele o que a 

planta produz? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oLjjv5w3Amw


4- Complete: 
a) Gás que a planta absorve do meio ambiente e que utiliza na fotossíntese: 

________________________________ 

 

b) Gás que a planta libera para o meio ambiente, quando realiza a fotossíntese: 

      ________________________________ 

 

5- A figura, abaixo, representa o processo da fotossíntese. O número 1 indica uma substância que foi 

produzida e liberada para o meio ambiente durante a fotossíntese, enquanto o número 2 indica uma 

substância captada do meio externo pela folha por ser necessária à realização desse processo. Essas 
substâncias são respectivamente: 

 
 

(A) Gás oxigênio e gás carbônico. 
(B) Gás hidrogênio e clorofila. 
(C) Gás nitrogênio e álcool. 
(D) Gás metano e oxigênio. 

 
 
 
 
 
 

 
6- O esquema abaixo representa, de forma resumida, um processo que ocorre com quase todas as 

plantas. Esse processo é conhecido como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Respiração 
(B) Transpiração 
(C) Fotossíntese 
(D) Fermentação. 

 

 

 

 

 

respectivamente: nessa ordem 



INGLÊS – 10/06/2020 

ORIENTAÇÕES 

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos 

das atividades, copie a questão indicada pelo professor a caneta (azul ou 

preta) e responda a lápis. 

 Você poderá usar um dicionário online ou manual para responder as 

tarefas.  

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas 

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 

1. Ligue os pronomes pessoais (personal pronouns) ao seu significado em português. 

I                            Ele 

You                      Você 

He                         Ele ou ela (para animais e objetos)  

She                       Nós  

It                           Vocês  

We                        Eu 

You                       Eles ou elas(pessoas ) 

They                     Ela 

 

2. Complete com am, is, are: 

 

I  

You  

He  

She  

It  

We  

You  

They  

 

3. Escreva o pronome pessoal (personal pronouns)  correto: 

a.Peter =_____________________________  f.Laura = _____________________________ 

b.The dog =___________________________    g.The cat =___________________________  

c.Suellen = ___________________________       h.Lucy and I =_________________________ 

d.Frank and Maggy =___________________         i.The books=__________________________ 

e.Lucy =_____________________________        j.Paul and Mile =_______________________ 

 

 



 

4. Complete com o verbo to be. Preste atenção na tradução. 

a.________  _______ my friends.                 e. ________  _______ happy. 

Eles são meus amigos.                                 Nós estamos/somos felizes. 

  

b.________  _______ my mother.                   f. ________  _______ a student. 

Ela é minha mãe.                                   Você é um estudante. 

  

c.________  _______ meu father.                   g. ________  _______ student.            

Ele é meu pai.                                          Eu sou estudante. 

  

d.________  _______ a banana.                        h. ________  _______ happy. 

É  uma banana.                                        Eu sou feliz. 

 

5. Complete, escrevendo a forma correta do verbo to be ( am, is , are) no presente do indicativo: 

a.She ______ a dentist.    g.They ______ boys. 

b.She ______ a tennis player.   h.They ______ engineers. 

c.We ______ artists.    i.We ______ girls. 

d.He ______ a doctor.    j.He ______ a Singer. 

e.I ______ a boy.     k.You ______ a student of English. 

f.She ______ my friend.    l. It ______ a house. 

 

6. Escreva um pronome pessoal ( personal pronouns)- She, It, They, He – para cada imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 


