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CIÊNCIAS 

                                                                                                        

 Bactérias (Reino Monera) 

 

Responda: 

Você já ouviu falar em bactérias?  

Resposta pessoal. 

Sabe onde elas vivem? 

Resposta pessoal. 

Você conhece doenças causadas por bactérias? Seus sintomas? E como podemos nos prevenir? 

Quais os benefícios que as bactérias possuem para o homem ou para a natureza? 

Resposta pessoal. 

 

Após ter assistido a vídeo aula responda: 

01) A bactéria não possui: 

a. Membrana plasmática. 
b. Ribossomo. 
c. Parede celular. 
d. DNA. 
e. Carioteca. 

 

2) Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, 
provavelmente será: 

a. uma bactéria. 
b. uma alga. 
c. um vírus. 
d. um fungo. 
e. um protozoário. 
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03) Em uma aula de Ciências os alunos são organizados em grupos para observar bactérias no 
microscópio, ao se depararem com a imagem abaixo, um dos integrantes fica na dúvida sobre 
quem são os grupos de bactérias que estão sendo observadas. Ajude o seu colega a identificar 
cada grupo, respondendo as imagens a seguir. 
 

 
          Bacilos                            Cocos                         Espirilos                       Vibriões 
 
04) Associe ao nome da doença as suas características: 

 

05) Um estudante disse que as bactérias só causam doenças e que não servem para nada. O que 

você diria para convencer esse estudante de que as bactérias são importantes? 

As bactérias são importantes porque fazem fotossíntese, decompõem a matéria orgânica e também 

são usadas no preparo de alimentos etc. 

 

 

 

 

(2) 

(4) 

(1) 

(5) 

(3) 
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ARTE 

HQS – História em Quadrinhos            

                                   

Atividade: 

 

Agora é a sua vez! Crie uma História em Quadrinhos (HQ) 

sobre o meio ambiente. 

Execução pessoal. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

SISTEMA SOLAR 

 

 

                                     

1) Após a leitura do texto, responda as questões abaixo de acordo com o conhecimento adquirido 

através da leitura e das imagens.  

a ) Qual é o astro mais próximo da Terra? 

Lua  

 b ) Qual é o nome do último Planeta Anão descoberto no ano de 2003?  

Éris  

 c ) Como é formado o Sistema Solar?  

Formado por oito planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteróides, meteoros, 

meteoroides e cometas que giram em torno do Sol. 

d ) Cite 03 (três) Planetas do Sistema Solar. Quais são as suas características?  

ATIVIDADES! 

05 de 

junho 

Dia do 

Meio 

Ambiente!

! 
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• Terra: Apresenta água em estado líquido e oxigênio em sua atmosfera o que torna possível 

a vida no planeta. 

• Marte: É o segundo menor planeta do sistema solar. É conhecido como planeta vermelho 

pela coloração de sua superfície. 

• Júpiter: Maior planeta do sistema solar. Formado principalmente pelos gases hidrogênio, 

hélio e metano e, ainda, um pequeno núcleo sólido no interior. 

• Caso você tenha escolhido outros planetas, a sua resposta também está correta desde 

que tenha apontado alguma característica do planeta! 

 

e ) O que é ano-luz?  

É a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Sabe-se que a velocidade da luz é de 300.000 

quilômetros por segundo (Km/s). 

f ) Quais são os critérios para que um Planeta seja reconhecido?  

• Deve orbitar o Sol; 

• Deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera; 

• Sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. 

g ) Faça uma ilustração sobre o Sistema Solar .  

Resposta pessoal. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

Elementos da Narração 
                                                 

 

Após a apresentação do vídeo, formule respostas para 

as questões propostas.  

 

1. Qual é a história narrada? 

A história da Formiga e da Cigarra. 

 
2. Onde e quando acontece a história? 
Na floresta, no início do verão. 
 
 

https://www.todamateria.com.br/planeta-terra/
https://www.todamateria.com.br/planeta-marte/
https://www.todamateria.com.br/planeta-jupiter/
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3. Em poucas palavras, conte o clímax e o desfecho da história. 

Acontece na chegada do inverno, quando a cigarra fica com frio e fome.  A cigarra se 
arrependeu do que tinha feito e, a formiga rainha resolveu, junto com as formigas, ajudar a 
cigarra.  
 
4. A Cigarra pode ser identificada como uma artista? Por quê? 
Sim, pois toca violino. 
 
5. A Formiga está representando que classe social? Justifique. 
A classe dos trabalhadores, que precisa trabalhar todos os dias para ter o que comer. 
 
6. Quem é criticada na história? Por quê? 
A cigarra é criticada porque era preguiçosa e queria ter vida boa sem se esforçar. 
 
7. Podemos dizer que o contexto em que ocorre a história é próprio de uma sociedade 
capitalista? 
Sim! Vivemos numa sociedade em que todos precisamos trabalhar para termos o pão de 
cada dia. Aqueles que não se preocupam ou não buscam trabalhar, não terão condições de 
se manter.  
 
 
8. Explique o tipo de relação estabelecida entre a formiga e a cigarra. 
Primeiro há uma relação de “desprezo” e deboche por parte da cigarra, mas até o final da 
história vemos uma relação de solidariedade e respeito. 
 
9. A atitude ou o comportamento que deve ser evitado é o da formiga ou o da Cigarra? Por 
quê? 
Acredito que deve haver um equilíbrio. Precisamos trabalhar como a formiga, mas também 
temos que aprender a relaxar em alguns momentos da vida. 
  
 

10. Com base na história narrada, escreva a opinião defendida pelo autor. 

O autor defende que o trabalho é importantíssimo para a vida, assim como a solidariedade 
e que a relaxar também é extremamente importante. 

 

 

INGLÊS 

Present simple –verb 'to be' 

1. True or False. 

Read and circle True or False. (Leia e Circule True -verdadeiro – ou 

False – falso) 
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2. Choose the answer! 

Read the sentence. Circle the correct answer. (Leia a frase. Circule a resposta correta, como 

na letra ‘a’) 

a. I_______________12 years old. am/ is/ are 

b. My brother _______________at university. he’s/ is/ are 

c. He _______________good at swimming.  not/ ’s not/ note 

d. _______________she in the school play? Ares/ Is/ Am 

e. I _______________short. is/ ’m/ ’s 

f. They _______________always late for school. arent/ aren’t/ ares 

 

3. Make it right! 

Find the mistake, underline and write it correctly. (Ache o erro. Sublinhe e escreva 

corretamente.) 

 

False 

False 

True 

I’m from/I am 

from 
They are 

He isn’t 

Is that 

is 

I’m 
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4. Draw a picture. 

Draw a picture of your family. Now write about your family like in exercise 1! (Desenhe sua 

família. Escreva sobre ela como no exercício 1!) Execução pessoal.                                                     


