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RECORTA OS NÚMEROS QUE ESTÃO DENTRO DOS

QUADRINHOS PONTILHADOS E COLA NO LUGAR CERTO

(OBSERVE OS NOMES QUE ESTÃO ESCRITOS NOS

CHAPÉUS DOS BONECOS DE NEVE):



COMPLETE COM OS NÚMEROS QUE ESTÃO           FALTANDO E 

ESCREVA TODOS ELES POR                          EXTENSO (EM INGLÊS) 

NO CADERNO:



Ciências

Revisão de Conteúdo sobre o relevo

Geografia





História



a) O primeiro faraó foi Akhenaton. 

1- Como era a religião Egípcia? 

a) Politeísta     a) Monoteísta      c) Hinduísta    d)   Xintoísta  

 

2- Quais dos fatores a baixo propiciaram a fixação dos povos que formaram a civilização egípcia:   

a) Água do rio Nilo e os Solos férteis 

b) Criação de animais e chuvas periódicas 

c) Presença de muita chuva e animais de grande porte 

d) Presença de várias espécies de animais e pequeno lagos 

 

3- No Novo Império Egípcio (1580 - 525 a. C.), a revolução promovida por Amenófis IV (também chamado 

Akhnaton) teve grande significado porque consistiu: 

a) Expulsão dos hicsos, povo semita que dominava o Egito desde o Antigo Império. 

b) Unificação das diferentes províncias - nomos - evitando assim a fragmentação do Estado. 

c) Promoção de ampla reforma agrária, de modo a atenuar a miséria dos camponeses. 

d) Introdução de uma religião monoteísta, a fim de limitar a influência política dos sacerdotes. 

 

4- Desde 5000 A.C o Egito era habitado por uma quantidade de povos que costumavam viver em pequenas 

comunidades agrarias, chamadas de: 

a) Nomos  

b) Assírios 

c) Tebas 

d) Hicsos 

 

5- Tutmés III foi responsável por:  

a) Mudar a capital do Egito para Tebas. 

b) Mudar seu nome para Akhenaton. 

c) Unificar o Alto e Baixo Egito. 

d) Grande expansão territorial sendo que chegou a dominar regiões próximas ao rio Eufrates. 

 

6-  O primeiro faraó do Egito foi:  

a) Queóps 

b) Imhotep 

c) Menés 

d) Miquerinos  

 





1- Carregamento das pedras: para levar as pedras até a pirâmide e serem empilhadas, os egípcios usavam 
uma espécie de trenó que deslizava sobre um trilho de madeira colocado sobre a areia. Mas a hipótese  mais 
aceita é de que água era despejada na areia deixando-a mais firme facilitando assim o transporte desses 
materiais pesados.   

2-   Transporte: Para transportar os blocos de pedra vindos de outras regiões, como por exemplo, granito para 
decorar a câmara do rei, os egípcios traziam os blocos em barcos pelo Rio Nilo. Os blocos vinham da  pedreira 
de Assuã que ficava uns 800 quilômetros de distância. Os pesadíssimos blocos, alguns com 80 toneladas, 
também serviam para revestir as câmaras e os corredores internos.  

3- Erguendo a Pirâmide (existem três hipóteses): 
 ►Rampa única: Acredita-se que os trabalhadores construíam uma rampa de cascalho com escoras nas 
laterais.  
Pontos positivos: como ocuparia apenas uma das faces, esta rampa deixaria as laterais da pirâmide livres, 
assim seria mais fácil de checar se a obra estava torta. 
Pontos negativos: Para que a rampa alcançasse a altura total, teria que ser muito longa, e o trabalho teria 
que ser interrompido toda vez que fosse necessário espicha-la.  
►Rampa em ziguezague construída em torno da pirâmide. É a teoria mais popular.  
Pontos positivos: a rampa teria uma inclinação constante ao contrario da rampa única.  
Pontos negativos: a rampa tampa a visão da totalidade da obra. Assim haveria o risco de ao desmanchá-la, 
perceber que as faces da pirâmide estavam tortas.  
►Rampa em espiral: até os 43 metros de altura usa-se a rampa única, a partir de 43 metros seria usada 
uma rampa interna em espiral onde os blocos de pedra eram erguidos através de contrapesos.  
Pontos positivos: reaproveitaria o material da rampa externa para o restante da construção. Um sistema de 
contrapeso carregaria as pedras maiores.  
Pontos negativos: como a linha não é reta aumentaria a distância pela qual os blocos teriam que ser 
arrastados.  

4- Dispositivos de Elevação: acredita-se também que máquinas eram usadas para subir os blocos de pedra 
pirâmide acima. Essas máquinas poderiam ser guindastes, alavancas ou sistema de gangorras com um cesto 
de areia de um lado e um bloco de outro. 
Pontos positivos: as máquinas dariam alívio à dureza do trabalho braçal. 





Ensino Religioso



Ed. Física

6º ano – Elementos visuais, materiais. 

A escolha dos materiais para realizar a obra de arte é uma tarefa muito 

importante para o artista, a aparência final da sua obra vai depender dessas 

escolhas. 

Os materiais disponíveis hoje são muitos alguns exemplos são os papéis, 

plásticos, metais, borrachas, acrílico, tintas, tecidos, entre tantos outros 

materiais tecnológicos que não citei. 

Vamos estudar agora o material tecido, olhe para a roupa que estás vestindo 

bem de perto, oque estás vendo? O tecido usado para fazer nossas roupas é o 

resultado de um entrelaçamento de fios. Para nos ajudar a entender vamos  

abrir o livro didático na página 56 onde leremos o texto que nos fala um pouco 

mais sobre os materiais utilizados na obra da artista que estamos estudando 

Sônia Gomes, artista que utiliza os tecidos nas criações de suas obras de arte. 

Lendo o texto sobre o tecido também na página 56 e 57, vais ver como se faz o 

entrelaçamento dos fios ou fibras para a fabricação de tecidos nos teares 

manuais e o sentido dos fios, a urdidura (vertical) e a trama (horizontal). Veja 

as imagens na página 57 e leia os textos. 

Agora vamos colocar o que aprendemos em prática fazendo um tecido de 

papel ou de lã? Para nos ajudar vá para a página 58 do livro didático, nessa 

página temos a demonstração de como tecer com papel e na página 59 como 

tecer com lã, tu podes escolher de acordo com os materiais disponíveis em 

casa com qual dos materiais vai fazer teu tecido. Lembrando que tanto os 

papéis quanto a lã devem ser reutilizados, papeis de jornal, revista, presente e 

restos de lã. Bom trabalho ☺ 

Arte

Professor Igor Schrank
Altetismo

Salto em altura
Cada aluno, após realizar uma seção de alongamentos, deverá realizar 8 saltos 
para cada perna (lado) de salto em altura, utilizando a técnica “tesoura”.
O obstáculo deve ser feito com corda e com ajuda de familiares. Começando 
de uma altura baixa e com aumento gradativo.
Importante realizar a técnica aprendida na aula de educação física (tesoura), 
com volta bem aberta usando a perna de dentro.
Realizar um vídeo do exercício e enviar para o professor.


