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1- Chineses, japoneses, italianos, gregos antigos, persas e muitos outros povos já praticavam 

algum tipo de jogo com os pés. Qual era o real objetivo da utilização desses jogos pelos 

italianos e gregos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Complete a Frase: 

Foi na ___________________ que o futebol realmente começou a tomar forma. Tudo começou 

em _______________, quando duas associações de jogos de bola (Footbal Association e 

Futebol tipo Rugby) se separaram). 

 

3- Cite o motivo da separação dessas duas associações (Footbal Association e Futebol tipo 

Rugby). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- São muitas as razões que condicionam mudanças nos esportes. Discorra sobre o principal 

motivo dessas alterações no futebol. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5- Cite pelo menos três mudanças nas regras do futebol. 

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Educação Física 

Turma: 6os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Futebol (origem, história, regras e o campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6- Quais são as outras modificações, além daquelas relativas às regras do futebol que ocorreram 

no decorrer do tempo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Desenhe um campo de futebol com todas as suas linhas aéreas de demarcações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- Explique com as suas palavras sobre a regra do impedimento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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TRABALHO DE FILOSOFIA PARA 6ºANO 

1ºParte 

Pesquisar sobre o “Mito da Caverna”, em Platão. (Esse é o tema da sua pesquisa). 

Em seu trabalho deve conter: 

a) Vida e Obra de Platão 

b) Desenvolver um breve relato sobre a história do “mito da caverna”, ou seja, transcrever com as 

próprias palavras breves relatos sobre a história. 

 

Observações: Essa é a apenas a 1ºparte da sua pesquisa, ela deve ser desenvolvida de forma 

manuscrita ou digitada. Deve conter capa identificando o tema da sua pesquisa.  

Não esquecer de colocar seu nome, série, nome da disciplina e do professor.  

Se a sua atividade for desenvolvida de forma manuscrita, fazer em folha de papel almaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Fabrício Disciplina: Filosofia 

Turma: 6º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  
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Caderno de atividades 

6º A-B: páginas 55 a 62.  
7º A-B-C: páginas 55 a 60.   
8º A-B-C: páginas 56 a 62.  
9º A-B-C: páginas 55 a 62.  
 
Obs.: Para responder o caderno de atividades os alunos devem consultar os capítulos 1 e 2 do 
livro didático de Geografia. Para responder as atividades enviadas: 6º A-B consultar os capítulos 
1 e 2; 7º A-B-C consultar os capítulos 1 e 2; 8º A-B-C e 9º A-B-C consultar o capítulo 1. O 
caderno de atividades deve ser feito à lápis; as outras atividades devem ser realizadas à caneta. 
Obrigado! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_______ 

ATIVIDADES Professor (a): Disciplina: Geografia 

__Turma:6º anos Nota: 
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1-A interface clima/sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão 

e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O 

homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a 

medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando 

o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma 

sociedade torna-se mais vulnerável quando: (0,5) 

a) concentra suas atividades no setor primário. 

b) apresenta estoques elevados de alimentos. 

c) possui um sistema de transportes articulado. 

d) diversifica a matriz de geração de energia. 

e) introduz tecnologias à produção agrícola. 

2) É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-

primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem empregos, 

mas uma das que possuem os maiores rendimentos. O texto acima é descritivo: (0,5) 

a) do setor primário. 

b) do setor secundário. 

c) do setor terciário. 

d) apenas da atividade industrial. 

e) apenas da atividade agrícola. 

3) O setor terciário envolve atividades econômicas praticadas na sociedade referentes aos 

serviços e ao comércio. Assinale, pois, a alternativa que NÃO aponta uma prática 

socioeconômica referente a esse setor. (0,5) 

a) Turismo e lazer. 

b) Educação e escolarização. 

c) Marketing e publicidade. 

d) Extração de recursos naturais. 

e) Atividade bancária 

4) Considerando as afirmações a seguir, assinale a alternativa correta sobre as atividades 

econômicas do setor terciário. (0,5) 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

ATIVIDADE MENSAL 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 6º Nota: 

Instruções /Observações: Não é permitido rasuras, nem uso de corretivo pois invalidará a questão. Usar somente 

caneta azul ou preta para responder a atividade. Pode responder a atividade à lápis, mas deve-se passar a caneta 

antes de entregar a atividade. O valor de cada questão encontra-se na própria atividade.  1º bimestre. 

 

 

 

 



I. O setor terciário, especialmente nos países desenvolvidos, é o que mais cresce e o que 

mais absorve mão de obra. Ele é considerado o grande empregador do século XXI. 

II. Muito amplo, o setor terciário engloba serviços moderníssimos, como institutos de 

pesquisas científicas e tecnológicas, universidades e hospitais, setor financeiro, 

publicidade, comunicações, entre outros. 

III. À semelhança dos outros setores, inúmeras atividades desenvolvidas no setor terciário, 

tais como os serviços de bancários, de trabalhadores de escritório, de datilógrafos, de 

arquivistas etc., também estão sendo eliminadas ou automatizadas. 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

e) Nenhuma das afirmações está correta. 

5-A atividade que gera maior contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é: 

(0,5) 

a) a mineração. 

b) o extrativismo vegetal. 

c) a agropecuária. 

d) o artesanato. 

6) A agropecuária e o extrativismo pertencem a qual setor da economia? (0,5) 

a) Setor primário. 

b) Setor secundário. 

c) Setor terciário. 

d) Setor informal. 

7) A indústria e a construção civil pertencem a qual setor da economia? (0,5) 

a) Setor primário. 

b) Setor secundário. 

c) Setor terciário. 

d) Setor informal. 

8) A nomenclatura utilizada para designar o conjunto de pessoas que trabalham, 

respectivamente, na atividade agrícola e na industrial é: (0,5) 

a)   Setor primário e setor secundário. 

b)   Setor primário e setor terciário. 

c)   Setor primário e setor quaternário. 

d)   Setor secundário e setor primário. 

9-Distribua as seguintes atividades nos setores econômicos abaixo: (0,75) 



Extrativismo – Indústria – Comércio – Agricultura – Distribuição – Pecuária - Fábrica 

a) Setor Primário: 

____________________________________________________________________. 

b) Setor Secundário: 

_________________________________________________________________. 

c) Setor Terciário: 

___________________________________________________________________. 

10-Relacione as colunas, com referência aos setores da economia: (0,5) 

(A) Atividades Primárias 

(B) Atividades Secundárias 

(C) Atividades Terciárias 

(     ) Setor onde a matéria-prima é transformada em um produto, através das indústrias. 

(     ) Setor onde abrange as atividades de comércio e serviços de produtos industrializados. 

(   ) Setor no qual são produzidos ou retirados na natureza as matérias-primas. (ex: agricultura, 

pecuária e extrativismo). 

 

11-Relacione as colunas: (0,5) 

(A) Agricultura 

(B) Pecuária 

(C) Agropecuária 

(     ) Conjunto de atividades que abrangem a agricultura e a pecuária. 

(     ) Utilização do solo para plantio e o cultivo de plantas. 

(    ) Utilização da terra para criação de animais, com finalidade econômica. 

12-Cite quais animais são criados em cada uma das criações abaixo: (1,0) 

a) Ovinocultura: _____________________________________________. 

b) Bovinocultura: ____________________________________________. 

c) Caprinocultura: ___________________________________________. 

d) Equinocultura: ___________________________________________. 

e) Suinocultura: ____________________________________________. 

13-Complete as frases: (0,75) 

a) O extrativismo ___________________é a retirada de animais do ambiente. 

b) O extrativismo _____________________é a retirada, da natureza, de produtos de origem 

mineral. 

c) O extrativismo ______________________é retirada de produtos vegetais. 

14-Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa correta: (0,5) 

Imagem 1 



 Professor em sala de aula 

Imagem 2 

 Operador trabalhando 

Imagem 3 

 Atendente de caixa 

a) as imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia. 

b) a imagem 3 representa o setor primário. 

c) a imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário. 

d) as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário, e a imagem 2, ao setor secundário. 

e) as imagens 1, 2 e 3 representam-se, respectivamente, os setores secundário, terciário e primário 

da economia. 

15-É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-

primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem empregos, 

mas uma das que possuem os maiores rendimentos. O texto acima é descritivo: (0,5) 

a) do setor primário. 

b) do setor secundário. 

c) do setor terciário. 

d) apenas da atividade industrial. 

e) apenas da atividade agrícola. 

16-À medida que as sociedades desenvolvem-se, suas atividades econômicas tornam-se 

mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em 

relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, 

enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação 



dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países 

passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior 

centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população 

economicamente ativa. A ocorrência desse fenômeno de transferência da mão de obra e da 

renda para os setores do comércio e dos serviços é denominada por: (0,5) 

a) transferência da informação. 

b) terciarização. 

c) transferência de trabalho. 

d) expansão da informalidade trabalhista. 

e) democratização econômica.  

17-As paisagens do campo ou rurais são espaços usados pelos seres humanos para 

desenvolver atividades do setor primário de produção, que são: (0,5) 

a) a pesca, a indústria e o comércio. 

b) a agricultura, a pecuária e o extrativismo. 

c) a pecuária, o comércio e a indústria. 

c) a agricultura, a pesca e o comércio. 

18-Assinale a opção incorreta em relação as características da Paisagem: (0,5) 

a) A Paisagem é tudo o que os nossos olhos veem de um determinado local. 

b) As paisagens mudam. 

c) As paisagens podem ser bonitas ou feias. 

d) As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. 
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1) Pesquisa: 

 

a) O que é história? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Qual é o papel do historiador? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) O que são fontes históricas? Cite três exemplos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Produção de texto 

Tema: _______________________________________________________________________________ 

Apresente uma lembrança ou memória de que você goste envolvendo sua família ou seus amigos. 

Antes de contar a história, confirme se ela tem começo, meio e fim. Geralmente, o começo introduz o 

assunto; o meio desenvolve a história; e o final apresenta alguma conclusão. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade extra 

BI 

Aluno (a): 

Professor (a): Disciplina: HISTÓRIA 

Turma:  - 6º anos Nota: 

Observações 

 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) Realizar atividades do Caderno de Atividades páginas capítulo 01 

 

  

 


