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Revisão: Frase, Oração e Período 
 

1)Classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para o período composto: 
a)(    ) Dei bobeira e comprei a passagem direto para o 
Rio. 
b)(    ) Antes os índios eram os donos da terra. 
c)(    ) Chegou ao bar, dançou, cantou, bebeu e foi 
embora. 
d)(    ) Eu sou o cara, mais dorminhoco do mundo. 
e)(    ) Você está triste. 

f)(    ) Eu quero que você me acorde quando o ônibus 
chegar 
g)(    ) Atenção, vou contar uma piada. 
h)(    ) Inventei aquela desculpa porque não achei outra 
melhor. 
i)(    ) O estudo nos traz benefícios. 
j)(    ) O amor constrói e o ódio destrói

. 
2)Indique nos parênteses o número de ações dos períodos abaixo: 
a)(    ) O passageiro deu um pulo da cadeira e voou no pescoço do cobrador e aí começou a briga. 
b)(    ) Segura daqui, pega dali, solta acolá, armou-se um circo espetacular. 
c)(    ) O passageiro nem se mexe. 
d)(    ) Fico muito nervoso quando me acordam. 
e)(    ) Pelo jeito vai ser um belo dia. 
f)(    ) Dia seguinte, seis e pouco da manhã, o ônibus para na rodoviária de Goiânia. 
g)(    ) Quando sou acordado, fico uma fera. 
h)(    ) O ônibus vai para Belo Horizonte. 
i)(    ) O passageiro ficou muito nervoso com o trânsito. 
j)(    ) O passageiro acorda sonolento, limpa os olhos, coça o peito e olha para o lado de fora. 
 
3)Coloque C(certo) ou E (errado) para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo: 
1)(    ) Cuidado com nossas crianças. (período simples) 
2)(    ) Tudo voltou ao que era antes. (período composto) 
3)(    ) Minha mãe usa óculos, a sua não usa. (período simples) 
4)(    ) Chuva e sol, casamento de espanhol. (frase) 
5)(    ) Deus fez você para a vida. (período simples) 
6)(    ) Lá vai ele para o mundo. (período simples) 
7)(    ) Todo casal briga um dia na vida. (período composto). 
8)(    ) O menino muito educadamente se despediu. (período composto) 
9)(    ) Deus fez a lua que ilumina nossa estrada. (período composto) 
10)(    ) Os dois eram parceiros inseparáveis. (período simples) 
 
4)Coloque A para frases nominais e B para frases oracionais. 
1) (    )  Que piada engraçada! 
2)(    )  Silêncio! 
3)(    ) Não pise na grama. 
4)(    ) Todos começaram a rir. 
5)(    ) Atenção! 

6)(    ) Por favor, dê-me um cigarro. 
7)(    ) Boa noite! 
8)(    ) O dia amanheceu nublado. 
9)(    ) Com licença. 
10)(    ) Deixe-me passar! 

 
5)Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. 
a)O mal com o bem se paga. 
b)Devagar, travessia de pedestres. 
 

c)Paulo deu gargalhadas. 
d)Olhe como o céu está azul! 
 

6. Coloque PS para o período simples e PC para o período composto: 
a)(    ) Inventei aquela desculpa na hora. 
b)(    ) Você vai sair ou vai ficar em casa? 
c)(    ) Não gosto de mentiras. 
d)(    ) Domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis. 
e)(    ) O cachorrinho é pequeno mas já sabe morder. 
f)(    ) José casou-se e teve três filhos. 

g)(    ) Todos os feriados vamos à praia. 
h)(    ) Prefiro o sítio à praia. 
i)(    ) Os trabalhadores rurais trabalham muito; 
ganham pouco. 
j)(    ) Eu já li este livro três vezes. 

 
7)Coloque C (certo) ou E (errado) à identificação do número de oração e do tipo de períodos abaixo: 
1)(    ) Fui passear à tarde e à noite retornei. (2 = composto) 
2)(    ) O rapaz seguiu a moça e pediu o número de seu telefone. ( 2= simples 
3)(    ) O atleta se preparou para correr e venceu. (2 = composto) 
4)(   ) Você vai resolver seus problemas; procure ajuda. (4 = composto) 
5)(    ) Você vai acreditar na minha palavra ou na dele? (1= simples) 
6)(    ) O amor é maravilhoso. (1 = simples) 
7)(    ) Um cachorro está seguindo o homem que corre. (2 =composto) 
8)(    ) Os patrões tratam bem os funcionários. (1=simples) 



9)(    ) Iremos cultivar a terra, pois ela produzirá ótimos frutos que nos sustentarão. (4= composto) 
10)(    ) Os anos passam e as pessoas evoluem. (2=composto) 
 
 
 
8)Responda nos parênteses quantas orações possuem os períodos: 
a)(   ) Cheguei, vi e venci. 
b)(   ) Não gosto de mentiras. 
c)(   ) Use o guardanapo ou ficará manchada a camisa. 
d)(   ) Não se preocupe; eu consigo chegar a tempo. 
e)(   ) Isaias tem se esforçado muito, portanto, conseguirá a promoção. 
f)(   ) Não gosto de jiló. 
g)(   ) Recife é considerada a Veneza brasileira. 
h)(   ) A costureira é caprichosa, logo fará um belo vestido. 
i)(   ) Não tenha medo! 
j)(   ) Olhe, achei um belíssimo camafeu. 
 
9)Forme períodos compostos, unindo os pares de orações com as palavras e, ou, mas, logo, porque, porém, nem, 
de acordo com o sentido: 
 
Exemplo: Ele não sabe nadar. Ele caiu na piscina.        .             Ele não sabe nadar e caiu na piscina. 
 
a) Deve ser feriado. A rua está deserta. 
_______________________________________________________ 
 
b) Igor já é adulto. Ele age feito criança. 
_______________________________________________________ 
 
c)      Ricardo está em casa? Ele foi ao clube? 
______________________________________________________ 
 
d) Não assisti ao jogo. A televisão queimou. 
_______________________________________________________ 
 
e) Misael não estuda. Ele não trabalha. 
_______________________________________________________ 
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Bioma das Pradarias 

Pradaria é um tipo de cobertura vegetal que se estabelece em planícies, é encontrado nas áreas 

centrais dos Estados Unidos, Canadá, sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Em países da América do Sul 

esse tipo de Bioma recebe o nome de Pampa. A formação vegetal em questão figura como uma extensa 

pastagem natural, condição propícia para a criação de animais, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos. 

Áreas cobertas por pradarias possuem solos repletos de húmus, favorecendo o cultivo agrícola, 

especialmente para o plantio de cereais. Em quase todos os continentes há esse tipo de vegetação, 

principalmente na América do Norte. As pradarias podem, em alguns casos, ser encontradas nas 

proximidades de desertos, podendo ocorrer em climas tropicais (pradarias tropicais) e climas temperados 

(pradarias temperadas). 

A vegetação do tipo pradaria é constituída de gramíneas (de 10 cm a 50 cm), desse modo, não há 

presença de árvores; abriga distintos animais, principalmente roedores, carnívoros e aves de rapina, répteis 

e insetos. Regiões cobertas por essa formação vegetal são essencialmente vulneráveis ao processo de 

desertificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto adaptado de Eduardo de Freitas 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/pradarias.htm  

Data do Acesso 03 de maio de 2020 

 

Bioma Pampa 

Também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, ocupa uma área de 176,5 mil Km² 

(cerca de 2% do território nacional) e é constituído principalmente por vegetação campestre (gramíneas, 

herbáceas e algumas árvores). No Brasil, o Pampa está presente do estado do Rio Grande do Sul, ocupando 

63% do território gaúcho, e também territórios da Argentina e Uruguai. Os Campos da Região Sul do Brasil 

são denominados como “pampa”, termo de origem indígena para “região plana”, entretanto, esta 

denominação corresponde somente a um dos tipos de campo, encontrado mais ao sul do Rio Grande do Sul, 

atingindo o Uruguai e a Argentina. 
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Serão graves os impactos da transformação no ecossistema atual em monocultura de árvores, cujo 

estágio de sucessão é bem diferente. Toda monocultura provoca um desequilíbrio ambiental, que 

corresponde com a diminuição de algumas espécies e aumento de outras, além de alteração nas funções 

ecológicas básicas do ecossistema. 

Outros tipos conhecidos como campos do alto da serra são encontrados em áreas de transição com 

o domínio de araucárias. Em outras áreas encontram-se, ainda, campos de fisionomia semelhantes à savana. 

A pressão do pastoreio e os incêndios não permitem o estabelecimento da vegetação arbustiva, como se 

verifica em vários trechos da área de distribuição dos Campos do Sul. 

A região geomorfológica do planalto de Campanha, a maior extensão de campos do Rio Grande 

do Sul, é a porção mais avançada para oeste e para o sul do domínio morfoestrutural das bacias e coberturas 

sedimentares. 

Nas áreas de contato com o arenito, ocorrem os solos vermelho-escuros, principalmente a sudoeste 

de Quaraí e a sul e sudeste de Alegrete, onde se constata o fenômeno da desertificação. O solo, em geral, 

de baixa fertilidade natural é bastante suscetível à erosão. 

À primeira vista, a vegetação campestre mostra uma aparente uniformidade, apresentando nos 

topos mais planos um tapete herbáceo baixo – de 60 cm a 1 m, ralo e pobre em espécies, que se torna mais 

denso e rico nas encostas, predominando gramíneas, compostas e leguminosas; os gêneros mais comuns 

são: Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza. Sete gêneros de cactos e bromeliáceas apresentam 

espécies endêmicas da região. 

Na Área de Proteção Ambiental do Rio Ibirapuitã, inserida neste bioma, ocorrem formações 

campestres e florestais de clima temperado, distintas de outras formações existentes no Brasil. Além disso, 

abriga 11 espécies de mamíferos ameaçados de extinção, ratos d’água, cervídeos e lobos, e 22 espécies de 

aves nesta mesma situação. 

O Pampa Gaúcho está situado no sul do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, na divisa com o 

Uruguai. O Pampa é uma região de clima temperado, com temperaturas médias de 18°C, formada por 

coxilhas onde se situam os campos de produção pecuária e as várzeas que se caracterizam por áreas baixas 

e úmidas. 

A região sul tem, na pecuária, uma tradição que se iniciou com a colonização do Brasil. Os campos 

no Rio Grande do Sul ocupam uma área de aproximadamente 40% da área total do estado. O Pampa gaúcho 

da Campanha Meridional encontra-se dentro da área de maior proporção de campos naturais preservados 

do Brasil, sendo um dos ecossistemas mais importantes do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto adaptado de Instituto Brasileiro de Florestas 

Disponível em: https://www.ibflorestas.org.br/bioma-pampa 

Data do Acesso 03 de maio de 2020 

Vídeos de apoio didático 

“Sobre o Bioma Pampa”, do canal Portal Kairós. Link do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=BnmcRmEo2Vk&t=5s 

“Bioma Pampa”, do canal Programa Biota/Fapesp. Link do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=145a32p-LCc 
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História

Exercícios: 

1- O que são pradarias? 

2- Qual é o tipo de vegetação predominante nas pradarias? 

3- Em quais estados brasileiros podemos encontrar o Bioma Pampa? 

4- Qual é a porcentagem de ocupação do Bioma Pampa no Rio Grande do Sul? 

5- O município de Cristal-RS está inserido em qual Bioma? 

6- Quais são as ameaças ambientais que sofre o Bioma Pampa? 

7- Quantas espécies de mamíferos encontram-se ameaçados de extinção no Área de Proteção 

Ambiental do Rio Ibirapuitã? 
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IBGE 

É comum vermos no noticiário na TV e na internet, dados, gráficos e mapas sobre o aumento da 

população brasileira, se as vagas de emprego estão crescendo ou diminuindo. Tudo isso é fruto do trabalho 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que é um órgão federal responsável por prover 

todas as informações estatísticas oficiais do país. Vamos aprender o que é IBGE, quais suas funções. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – foi criado no ano de 1936, durante o 

governo do presidente Getúlio Vargas e está vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

do Brasil. De acordo com o próprio instituto, a sua principal missão é “retratar o Brasil com informações 

necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”. 

O IBGE é responsável, pelo Censo Demográfico, que acontece a cada dez anos e realiza pesquisa em 

todos os domicílios do Brasil. Os censos demográficos são realizados no Brasil a cada dez anos. 

Participaram desta edição, segundo o IBGE, cerca de 230 mil recenseadores, supervisores, agentes 

censitários eanalistas censitários. 

Como os censos são realizados de 10 em 10 anos, o IBGE divulga estimativas para dados como a 

população brasileira, estes dados podem ser considerados seguros já que possuem como fonte a emissão de 

certidão de nascimento e de óbito (mortes) no país. 

Em 2017, a estimativa da população era de 207 milhões de habitantes e em 2020 este número deve 

ter aumentado. Observe o gráfico e descreva em qual ano o Brasil passou a ter 200 milhões de habitantes. 

 
Em 2003 a população brasileira era de 176,8 milhões de habitantes. Já em 2010 esse número passa a 

ser 190,7 milhões de habitantes. 

Você pode procurar os dados atualizados, referente à população do seu município, no site do IBGE. E de 

acordo com a última estimativa do IBGE o Estado do Rio Grande do Sul apresenta uma população de 10, 

693 milhões de habitantes. 

 

 

Atividades: 

 

1) A respeito dos conceitos de raça e etnia, avalie as proposições a seguir: 

I) No que diz respeito aos seres humanos, o termo raça não pode ser avaliado em seu sentido biológico, 

tendo em vista que, nesse aspecto, só existe a raça humana. 

II) Raça e etnia referem-se à constituição física de uma determinada população. Os europeus nórdicos, 

australianos e estadunidenses pertencem a uma mesma raça, pois possuem características físicas 

semelhantes, como cor da pele, cabelo e olhos. 

III) Quando se utiliza o termo raça para se referir a uma ou mais populações humanas, devese estar atento, 

pois o enfoque, nesses casos, é o aspecto sociocultural para diferenciar os grupos populacionais por 

características físicas e históricas. 



IV) O termo raça tem origem biológica, diferentemente do termo etnia, que tem origem biológica, religiosa e 

cultural. 

V) O termo etnia corresponde aos indivíduos que se diferenciam por sua especificidade sociocultural, 

refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II e V. 

b) II, IV e V. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e V. 

e) I, III, IV e V. 

 

2) Qual a data de criação e instalação do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? 

a) 1990/ 1999 

b) 1934/1935 

c) 1934/1936 

d) 1936/1937 

 

3) Qual o intervalo de tempo em que acontece o recenseamento para a coleta de dados do IBGE? 

a) 5 anos 

b) 10 anos 

c) 8 anos 

d) Todos os anos 

 

4) A estimativa da população brasileira para 2020 é de: 

a) 200 milhões de habitantes 

b) 2017 milhões de habitantes 

c) 210 milhões de habitantes 

d) 209 milhões de habitantes 

 

5) A população do Estado do Rio Grande do Sul é de: 

a) 10,2 milhões de habitantes 

b) 10,6 milhões de habitantes 

c) 11 milhões de habitantes 

d) 13,2 milhões de habitantes 

 

6) Descreva as características de sua família, descubra a origem étnica de sua família se alterou no decorrer 

dos anos, isso é muito comum e alguns pesquisadores chamam de miscigenação quando etnias se unem. 

 

7) Faça uma pequena pesquisa em sua família e escreva em qual grupo étnico eles se enquadram? Peça ajuda 

a seus pais ou responsáveis e descubra o grupo étnico de seus avós e bisavós, será que a etnia da sua família 

foi mudando com o passar do tempo? 

 

8) Qual é a população que forma o grupo étnico amarelo, e qual a sua origem? 

 

10) Pesquise quais grupos étnicos possuem no seu município e no seu estado. 

 

11) Pesquise em outras fontes qual a população de seu município, e qual a população de seu estado? 

 

12) Com suas palavras escreva o que você entendeu como Nação, Território e Estado. 

 

13) Converse com a sua família sobre o que significa cidadania pra eles. 



Ensino Religioso





Arte

Aula semana do dia 04/05/20 

Na aula de hoje faremos um trabalho muito importante para nós mesmos e para 

quem nos cuida. Vamos pensar em quem nos cuida? Nossa mãe, pai, avó, avô, tio, tia, 

primo, prima, vizinha... Quem quer que seja essa pessoa em nossas vidas, o importante é 

que ela nos cuide, às vezes de perto outras vezes de longe, com abraço ou com um olhar, 

aconselhando, corrigindo, dando limites. Quantas vezes ouvimos falar: Dona (Fulana) é 

como uma mãe pra mim? Pois é essa pessoa que vamos homenagear no trabalho dessa 

semana. 

Obra: 

1. folha para base do trabalho, pode ser branca, de revista, jornal, reaproveitada 

de outro trabalho, única exigência é que deve ser do tamanho A4 que é da folha de oficio 

aquela que usamos normalmente para desenhar na escola e que são impressos os 

textos; 

2. objetos (flores do pátio, papéis, tecidos e outros que inventar) e figuras (de 

revistas, jornais, folhetos, claro tem que selecionar os que cabem na folha!!!; 

3. o que deve ser feito? desenho, colagem, pintura, montagem, tudo dentro da 

folha que é nossa base. 

4. Como deve ser feito?  

1. Selecionar os objetos e materiais que serão utilizados; 

2. Colocar a folha na horizontal   → a parte maior dela nessa posição; 

3. Bem no centro da folha vamos escrever o nome da pessoa que queremos 

homenagear e o que desejamos para essa pessoa; 

4. Depois da montagem da cena feita (a folha escrita, desenhada, pintada, 

colada ou o que decidisse fazer), é hora de fotografar; 

5. Tire uma foto em que sua montagem na folha apareça bem, uma forma de 

facilitar é fazer a montagem no chão, assim conseguimos fotografar mais de perto e reto 

pois ficamos bem em cima da obra; 

6. Assim que fotografar, mande a foto com seu nome e turma para a professora 

Paloma, que irá fazer um vídeo de cada turma para que vocês possam apresentar essa 

homenagem feita em conjunto para a pessoa escolhida no dia 10/05/20. 

IMPORTANTE: TODAS AS FOTOS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ SEXTA-FEIRA 

DESSA SEMANA DIA 08/05/20 (até 12:00 = meio dia ☺) 

 

 

Exemplo de foto, agrupei 

imagens, desenhos, objetos em 

uma folha e fotografei no 

tamanho da folha, mesmo que as 

coisas fossem maiores do que o 

que aparece na foto. Agora crie a 

sua! 



Educação Física

Plano de Aula 

Educação Física 

Igor Schrank 

 

Exercícios técnicos de punhobol 

• Usando meias de calçar, fazendo uma bolinha (colocando uma dentro de outra e 

enrolando) para usar como bola de tênis,  

• Usando somente o braço direito, tendo como posição base de punhobol (joelhos 

flexionados, braço contrário aberto na altura do ombro), faça toques com a bola 

usando o antebraço sem deixar a bola cair. 1minuto 3 x 

• Igual ao exercício anterior, usando o braço esquerdo. 

• Tendo como base uma parede, usando a bolinha adaptada, de toques a frente. 

1minuto cada braço. 3 x para cada 

• Tendo como base a parede, usando a bolinha adaptada, dê saque de punhobol. 1 

minuto cada braço, 3 x para cada. 


