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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Ano de Ensino: 6º ano 

Componente curricular: Língua Portuguesa                                                                            

Elaborado pela equipe docente de Língua Portuguesa 

Habilidade desenvolvida: (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de 

terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, 

mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa 

(como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

ATIVIDADES  
 

1. Observe as tirinhas.  
 

 Tira 1 

 
 

 Tira 2 

 

 
 

a) Qual o tipo de linguagem presente nas tirinhas? Explique.  

b) Na tira 1, por que Cascão entra em casa de cabeça para baixo?  

c) Como fica a mãe de Cascão ao ver o filho daquela forma?  

d) Cascão compreendeu o motivo do pedido da mãe? Explique. 

e) Na tira 2, por que Cebolinha não quer mais brincar com a Mônica?  

f)   Pela expressão facial de Cebolinha, podemos interpretar como ele está se sentindo (feliz, triste, bravo, 

curioso.)? Justifique.  

g)   Na tira 2, como a imagem ajuda na compreensão da história? Sem a imagem, seria possível essa 

compreensão? Explique.  
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Ano de ensino: 6º ano 

COMPONENTE: Matemática 

Elaborado pela equipe docente de Matemática 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS: (EF06MA01A) Comparar, ordenar, ler e escrever números 

naturais fazendo uso da reta numérica. 

EF06MA03 – Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos 

ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão 

dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

ATIVIDADES 

1. Escreva três números consecutivos, todos formados por: 

a) 1 algarismo. b) 2 algarismos. c) 3 algarismos. d) 4 algarismos. 

2. Pense e responda: Escrevi 14.675, troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive 14.657. 

a) O número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que obtive? 

b) Antes da troca: quanto valia o 5 no primeiro número? E o 7? 

c) Depois da troca: quanto passou a valer o 5? E o 7? 

3. É correto dizer que um bilhão é o mesmo que um milhão de milhões? Justifique. 

4. Quais os três números pares consecutivos, entre os quais o menor seja 990? 

(A) 990, 991 e 992               (B) 990, 992 e 994               (C) 988, 989 e 990               (D) 986, 988 e 990 

5. Decomponha o número 8.000.543 e o escreva por extenso. 

 

6.(SARESP-SP) A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o 

sexo. 

 1º Turno 2º Turno 3º Turno 

Meninas 135 120 105 

Meninos 120 115 125 

É correto afirmar que: 

(A) Todos os turnos têm o mesmo número de alunos. 

(B) A escola tem um total de 360 alunos. 

(C) O número de meninas é maior que o de meninos. 

(D) O 3º turno tem 230 alunos. 

7.Uma empresa projetou as receitas mensais para o 1º trimestre do ano de 2018 do seguinte modo: em 

cada mês, a receita deverá ser 45.000 reais superior à do mês anterior. Essa previsão deu certo e, em 

março, a receita foi 1.365.000 reais. Qual foi a receita da empresa no mês de janeiro? 

8.Para fazer uma jarra de suco de laranja são necessárias cerca de 7 laranjas. Uma lanchonete vende, em 

média, 68 jarras de suco de laranja por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter 

diariamente para atender a freguesia? 

9.Em um restaurante, a despesa de um grupo de 8 pessoas foi 344 reais. Sabendo que todos darão a 

mesma quantia para pagar a conta, determine o valor que cada um pagará. 

10.Observe a divisão a seguir e determine o valor do número natural desconhecido. 

 

 

 

 

? 9 

7 
2 
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Ano de ensino: 6º ano 
Componente curricular: História 
Elaborado pela equipe docente de História 
Habilidade: (EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e 
sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. 

 

Evolução 

O cientista inglês Charles Darwin foi o fundador da moderna teoria da evolução. Em uma viagem 

pelo mundo que teve início em 1831 e durou quase cinco anos, ele coletou fósseis e observou as numerosas 

variações entre seres vivos, principalmente nas ilhas Galápagos e em outras partes da América do Sul. Com 

base nesses estudos e em outros posteriores, ele passou a acreditar que novas espécies se desenvolveram 

a partir de formas anteriores. Em 1859, Darwin publicou sua teoria da evolução em um livro muito importante 

chamado Da origem das espécies através da seleção natural.  Posteriormente, ele escreveu um livro 

sobre a evolução dos seres humanos. No início do século XX cientistas usaram ideias da genética para 

explicar detalhadamente como a evolução acontece. Avanços posteriores possibilitaram o estudo científico 

do DNA, o que ajudou os cientistas a determinar até que ponto diversas espécies de seres vivos estão 

relacionadas umas com as outras. 

Introdução 

Evolução é o nome da teoria segundo a qual todos os tipos de seres vivos, hoje existentes, se 

desenvolveram a partir de formas mais antigas. As diferenças entre as formas antigas e as atuais resultaram 

de mudanças ocorridas ao longo de muitos anos. As formas de vida mais simples surgiram há pelo menos 

3,5 bilhões de anos. Ao longo do tempo, elas se transformaram nos milhões de espécies de organismos que 

existem atualmente. 

A evolução não é aceita por pessoas que seguem o criacionismo. Segundo o criacionismo, tudo que 

existe no Universo (inclusive a humanidade) foi criado por Deus e apresenta desde o início a forma que 

vemos hoje. 

Quase todos os cientistas aceitam a evolução, uma teoria fundamental para a moderna ciência da 

biologia. Como qualquer teoria científica, a evolução é testável. Após fazer muitos experimentos e analisar 

um número enorme de indícios em diversos campos científicos, cientistas descobriram fortes evidências que 

confirmam a teoria. 

Evidências  

Uma das evidências provém dos fósseis, que são vestígios de seres vivos preservados no solo ou 

em ambientes subaquáticos. Os fósseis mostram que muitas espécies de antigamente eram bem diferentes 

das existentes hoje em dia. Um exemplo são os dinossauros. Muitos fósseis também mostram como certos 

seres vivos mudaram ao longo do tempo. Ossos de cavalos de mais de 50 milhões de anos atrás, por 

exemplo, mostram que esses animais eram quase do mesmo tamanho dos cães atuais. Ossos de cavalos 

de vários estágios posteriores mostram que eles cresceram ao longo do tempo. Outras fortes evidências da 

evolução foram obtidas com o estudo do DNA — o material que contém os genes de seres vivos. Os genes 

transmitem traços, ou características, de uma geração para a seguinte. O DNA de diferentes espécies 

mostra que elas se desenvolveram a partir de antepassados comuns.            (Fonte: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/evolu%C3%A7%C3%A3o/481257.) 

 

Roteiro de questões para a compreensão do texto: 

1. O que levou Darwin a acreditar que novas espécies se desenvolveram a partir de formas anteriores de 

vida? 

2. A teoria de Darwin provocou o interesse dos cientistas do século XX? 

3. De acordo com o texto, explique o que é Evolução. 

4. A Teoria da Evolução é aceita por todos? Explique. 

5. Identifique umas das evidências que comprovam a Teoria da Evolução.    

Atenção: Responda estas questões em seu caderno ou em uma folha separada! 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/evolu%C3%A7%C3%A3o/481257
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ATIVIDADES 

 

1) Leia as frases e observe as imagens a seguir.  

Paisagem Natural é aquela formada pela natureza e que não foi transformada pela ação humana. Paisagem 

Humanizada é aquela que foi transformada pela ação humana. 

Paisagem Natural                                                               Paisagem Humanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Shutterstock.com 

 

Complete com Paisagem Natural ou Paisagem Humanizada: 

a)   As paisagens que nela predominam aspectos originais da natureza são chamadas de 

_____________________. 

b)   As paisagens que possuem elementos transformados pelo homem através de seu trabalho são 

chamadas de _________________________. 

c)   As ________________________possuem elementos como rios, lagos, montanhas e relevo 

d)   As _________________________ apresentam presença de elementos como rodovias, prédios, casas. 

 

2) Com base no que você já observou do bairro que mora, leia os itens abaixo e assinale com (x) o que 

existe:  

(_) igreja; (_) escola; (_) pecuária; (_) agricultura; (_) bar; (_) posto de saúde; (_) hospital;  

(_) extrativismo mineral; (_) extrativismo vegetal; (_) shopping center; (_) biblioteca; (_) indústria;  

(_) padaria; (_) rio; (_) vegetação; (_) supermercado; (_) museu; (_) posto de gasolina; (_) oficina. 

 

3) Quais são os elementos naturais da paisagem do entorno do bairro que você mora? 

 

4) Quais são os elementos humanos/culturais da paisagem do entorno do bairro que você mora? 

 

 

 

 

 

Ano de ensino: 6º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Elaborado pela equipe docente de Geografia 

HABILIDADES: (HCEF06GE01T) Identificar as características das paisagens naturais e 

humanizadas; (HCEF06GE02T) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 

produção e mudança das paisagens naturais e antrópicas. 
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Ano de ensino: 6º ano 

Componente curricular de CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Elaborado pela equipe docente de Ciências 

Habilidades desenvolvidas: (EF06CI11) - Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta 

Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características. 

(EF06CI12A) - Identificar diferentes tipos de rocha relacionando a formação de fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes períodos geológicos.      

 

1 – (Projeto Araribá – Geografia – adaptado) “A Terra apresenta basicamente três camadas que representam 

diferentes espessuras e temperaturas. A temperatura aumenta de fora para dentro, impossibilitando a 

presença humana nas profundidades do interior. ”  

De acordo com o que você aprendeu e com o texto acima, identifique as camadas que formam a TERRA: 

 

 

 
 

A -  

B -  

C - 

2 - Dependendo da maneira como se formaram, as rochas podem ser classificadas em magmáticas, 

sedimentares e metamórficas. Faça uma pesquisa sobre cada tipo e preencha a tabela abaixo: 

 

 Magmáticas Metamórficas Sedimentares 

Como se 

formam? Dê 

exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 - A biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas montanhas (até 10.000 m de 

altura) até o fundo do mar (até cerca de 10.000 m de profundidade) […]. Na biosfera, portanto, o ar, a água, 

o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. As três principais camadas que compõem a 

biosfera são: 

a) geosfera, criosfera e exosfera.    b) endosfera, astenosfera e litosfera. 

c) ecosfera, hidrosfera e geosfera.    d) litosfera, atmosfera e hidrosfera. 

e) hidrosfera, antroposfera, ecosfera.  
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Ano de ensino: 6º ano 
Componente Curricular: Língua Inglesa 
Elaborado pela equipe docente de Inglês 
Habilidade Desenvolvida: (HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em 

Língua Inglesa. 
 

Leia o texto abaixo: 
Walk in the Zoo 

 Peter is seven years old and today will visit the zoo for the first time. He is very anxious because he 

always wanted to see a Lion. Peter's parents go hand in hand with him so he does not get lost. The first 

animal that Peter sees is the monkey: "Look how it jumps on the branches, Mom”. Peter also sees the gray 

elephants, yellow giraffes with brown flecks, and birds of all colors: red, blue, green, black and much more! 

But Peter gets really enthusiastic when he sees the lion's mane. 

1) Qual a idade de Peter? 

a) cinco anos. 

b) seis anos. 

c) dez anos. 

d) sete anos. 

 

2) Em que lugar ele estava indo pela primeira vez? 

a) Cinema. 

b) Zoológico. 

c) Parque de diversões. 

d) Escola. 

 

3) Como ele estava antes do passeio? 

a) ansioso. 

b) triste. 

c) feliz. 

d) animado. 

 

4) Quais são as cores que encontramos descritas no texto? 

a) vinho, azul, dourado, preto 

b) branco, azul, verde, preto 

c) vermelho, azul, verde, pink. 

d) vermelho, azul, verde, preto. 
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 Nessa aula faremos um exercício de apreciação estética sobre a gravura “Trabalhadores de café” 
(1950) de Renina Katz. Observe atentamente a obra e responda: 
 

 
 

1) O que você vê nessa obra? Descreva detalhadamente. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) O que a artista retrata que está acontecendo nesse lugar com esses personagens? 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) Que outro nome você daria essa obra? _____________________________________________ 
 

4) Essa obra te lembra algo? Uma outra obra de arte, música, programa de TV, ou alguma memória 
pessoal? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Ano de ensino: 6º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Elaborado pela equipe docente de Arte 

HABILIDADES: (EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe 
e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 
ampliar a experiências com diferentes contextos e práticas artístico visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
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Ano de ensino: 6º ano 

Componente curricular: Educação Física 

Elaborado pela equipe docente de Educação Física 

Habilidade desenvolvida: (HCEF06EF05AT). Experimentar e fruir esportes de marca valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

A corrida faz parte da nossa vida desde a infância.  Pode ser por diversão, para perder peso, ou pelo simples 

e puro prazer de praticar um esporte.  

Erros mais comuns na hora de correr 

Atacar o solo, com toques dos pés chapados no chão, diminuindo a capacidade de amortecimento das 

articulações; 

Tocar o solo nas pontas dos pés o que pode levar a uma lesão; 

Toque forte com os calcanhares, o que aumenta o impacto e desacelera a corrida; 

Pouca flexão do quadril ou desalinho de uma perna em relação à outra, o que pode causar desequilíbrios 

no corpo todo; 

Pouca flexão dos joelhos, o que diminui a amplitude das passadas, fazendo com que a mesma distância 

necessite de muito mais passadas para ser vencida e aumente o impacto repetitivo sobre as articulações; 

Falta de coordenação entre braços e pernas, lembrando que os braços devem sempre estar a favor da 

movimentação, na amplitude e angulação correta para favorecer o deslocamento a frente e ajudar na 

economia de energia e eficiência dos movimentos. 

Vamos treinar? Skipping atrás - Correr no lugar ou em movimento, com o corpo ligeiramente inclinado à 

frente, encostando os calcanhares nos glúteos. Os braços ficam em um ângulo de 90º. 

 

Steps ou corrida saltada - Corra saltando de um apoio para o outro, na fase de voo tente manter sempre 

o joelho a um angulo de 90º, tente manter a ponta do pé para cima, o impacto no solo deve ser o mais leve 

e demorar o menor tempo possível, faça a rotação do pé no solo “empurrando” para a frente e para cima o 

seu apoio. Tenha em atenção a postura do tronco e braços. 

 

 


