
 

3° BANCO DE ATIVIDADES 
Caro (a) estudante, você e sua família estão recebendo esse “Banco de 

Atividades” para serem realizadas durante esse período de suspensão de 

aulas. Cada banco de atividades deverá ser respondido semanalmente com o 

apoio de seus familiares. 

Solicitamos que respeitem o cronograma de entrega das atividades, que será 

definido pelo professor. A cada semana será lançado um novo banco de 

atividades.  

Esperamos nos reencontrar em breve! 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: 

● Antes de responder o bloco de atividades, procurem um lugar tranquilo e 

agradável em suas casas. 

● Organizem os materiais que irão precisar, como lápis, borracha, caneta, etc. 

● Se tiver um dicionário em casa, é uma boa hora de consultá-lo, caso fique 

com dúvida do significado de alguma palavra ou escrita de algum 

termo/vocábulo. 

● Leia com atenção antes de responder. 

● Se precisar de ajuda, procure alguém de sua família para te auxiliar. 

● Depois de concluir a realização das atividades, faça uma revisão para 

verificar se respondeu todas as questões. 

 

Escola: 
_______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Período – 24 DE MAIO A 11 DE JUNHO 2021 
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ESCOLA:__________________________________________________ 

CIDADE:________________________________DATA:___/___/______ 
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ESCOLA:__________________________________________________ 

CIDADE:________________________________DATA:___/___/______ 
ALUNO(A):________________________________________Nº:_____ 
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             PORTUGUÊS 

PROFESSOR(A): 
   
_____________________________ 

 



1) Para que serve uma carta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Como uma carta deve ser escrita? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Quais as informações uma carta deve ter? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) Qual a data e o local da carta do texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Qual é o assunto da carta de Lucas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Que outras novidades o Lucas conta seu amigo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Para quem Lucas escreveu a carta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) Qual frase Lucas usa para se despedir do seu amigo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 1 

1 - Observe os questionamentos feitos por Maria e João, reflita sobre eles e 

responda os questionamentos abaixo. 

 

 Você compreendeu as perguntas realizadas pelos personagens Maria e 
João? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Qual a operação você utilizou para responder a essa questão?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Quais as possibilidades do personagem que perdeu se tornar o 
ganhador? 
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MARIA JOÃO 



__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Como seria possível o empate das equipes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2 - Marcos resolveu dar a sua coleção de figurinhas para o seu primo 
Adriano. 
Marcos tem 12 figurinhas e Adriano já possui 16 figurinhas. 
Com quantas figurinhas Adriano ficará? 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Como você fez para descobrir isso? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

 

3 - Marque um X onde você acha que a adição pode aparecer: 

 

(  ) a). Ganhei 12 figurinhas de meu tio e dei 7 figurinhas para meu  amigo 

(  ) b) Ganhei 12 figurinhas de meu tio e perdi 6 figurinhas na rua. 

(  ) c) Ganhei 12 figurinhas de meu tio e 10 figurinhas de meu pai 
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ESCOLA:__________________________________________________ 

CIDADE:________________________________DATA:___/___/______ 
ALUNO(A):________________________________________Nº:_____ 
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ATIVIDADE 1 

TRANFORMAÇÃO DA ÁGUA  
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ATIVIDADE 2 

 

Transformações reversíveis e irreversíveis 

O QUE SÃO MUDANÇAS REVERSÍVEIS E IRREVERSÍVEIS? 

Inicialmente vamos compreender o que são transformações reversíveis e 

irreversíveis.  

Quando um alimento passa por transformação e não volta a ser o que era 

antes dizemos que a transformação ou mudança foi irreversível (ou seja, não 

volta mais a ser o que era no início). 

Quando um alimento ou objeto passa por uma transformação, mas algum 

tempo depois tempo volta a ser como no início dizemos que aconteceu uma 

transformação reversível (ou seja volta a ser como era no início) 

 Transformações reversíveis são aquelas transformações que podem ser 

desfeitas. Alguns exemplos de transformações reversíveis são: esquentar a 

água até virar vapor, congelar a água transformar em gelo, etc. 

 Transformações irreversíveis são aquelas transformações em que os 

materiais, após serem transformados não podem voltar ao seu aspecto inicial. 

Transformações na natureza são irreversíveis, por exemplo, uma madeira que 

pega fogo e não pode voltar à sua conformação original, pipoca estourada, ovo 

cozido, etc. 
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1. Agora que já entendemos o que é transformações reversíveis e 

irreversíveis, Vamos fazer algumas experiências e relatar na tabela. 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 3 

 

TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA 
 

Vivenciamos,   diariamente,   diferentes   transformações   da   matéria.   Esses   
fenômenos são classificados como físicos, nos quais não ocorrem mudanças 
na composição  da  substância,  apenas  na  forma,  no  tamanho  e  na  
aparência; químicos, em que ocorrem alterações na composição da matéria,  
dando origem a  novas  substâncias,  e biológicos,  que  são  um  tipo  de  
transformação  química,  porém provocada pela ação de microrganismos, como 
fungos e bactérias. 
 
1ª QUESTÃO. (2,0) 
 
Leia com atenção este trecho. 
 
Durante o  processo  da  fotossíntese  realizado  pelos  vegetais  e  pelas  
algas,ocorre  a  absorção  de  gás  carbônico  do  ar  e  de  água  e  nutrientes  
do  solo,  na presença  de  luz  solar.  Esses  elementos  são  transformados,  
resultando  na  produção  de  glicose  (açúcar),  que  serve  como  alimento  
para  a  planta,  e  na  liberação de oxigênio atmosférico. 
 
Que tipo de transformação ocorre nesse processo? Explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2ª QUESTÃO. (2,0) 
 
Leia a charge de Maurício de Souza abaixo com atenção: 

 

 

 

 

 

a) Marque com um x a resposta correta: 
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 (     ) A charge faz uma brincadeira sobre o fato do personagem Bidu não tomar 

banho.  

 (     ) A charge fala do aquecimento global.  

 (     ) A charge faz uma brincadeira sobre as mudanças de estado físico da água.  

 (     ) A charge de Maurício de Souza brinca com um pacote surpresa para Bidu. 

b) As estrelas, as plantas, o ar, a água, eu e você temos algo em comum, somos matéria 

feitos de átomos que se juntam e formam moléculas. A matéria pode ser transformada 

do estado sólido para o estado líquido ou para o estado gasoso. Estas mudanças de 

estado são chamadas de transformações FÍSICAS da matéria porque:(marque a 

resposta correta). 

 (      ) Porque neste caso, a matéria muda suas características. 

 (      ) Porque a matéria se transforma em outra matéria. 

 (      ) Porque neste caso a matéria não muda suas características. 

 (      ) Porque as regiões polares recebem pouca iluminação do Sol. 

3ª QUESTÃO. (2,0) 

Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique 

aquelas que envolvem transformações químicas. 

( a ) Aquecer uma panela de alumínio. 
( b ) Acender um fósforo. 
( c ) Ferver água. 
( d ) Queimar açúcar para fazer caramelo. 
( e ) Fazer gelo. 
 

 

4ª QUESTÃO. (2,0) 

 Nós sabemos que copos , latas , garrafas não suam. Mas temos o hábito de dizer por 

exemplo, que o copo está “ suando” quando o deixamos no ambiente contendo um 

liquido gelado no seu interior e aparecem gotículas de água externamente, por fora do 

copo.  

Pinte as afirmativas verdadeiras sobre este fenômeno. 

 

 Se o copo suasse, as gotículas no caso da imagem, tinham que ser 

de refrigerante e não são.  

 As gotículas acumuladas na parte de fora do copo são de 

refrigerante, o que prova que o copo suou. 

 As gotículas acumuladas na parte de fora do copo são gotas de 

água.  

 As gotas de água que aparecem na parte de fora do copo estavam 

na atmosfera, no ar.  

 As gotas de água que aparecem na parte de fora do copo vieram do 

congelador. 

5ª QUESTÃO. (3,0) 

Por que as alternativas que você marcou são 

transformações químicas? Comente. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_ 

 



A mãe de Paula estava preparando o almoço . Ela queria preparar algo diferente no 

cardápio. Ao quebrar os ovos para preparar a nova receita, percebeu que a clara e a 

gema bem amarelinhas, molinhas e viscosas. Depois de um certo tempo na panela , 

começou a perceber que não tinha as mesmas características que antes. 

Responda. 

a) O que ocasionou essa mudança?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

 

b) Ela percebeu que havia errado a receita. Era para ser ovos crus, e não 

cozidos. Será que depois d cozido ele poderá voltar a ser cru? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________ 

 

c) Podemos dizer que essa é uma transformação reversível ou irreversível? Por 

quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

 

d) Cite um outro exemplo de uma transformação irreversível. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

 

 

6ª QUESTÃO. (2,0) 

a) Marque com um X a alternativa que apresenta apenas transformações reversíveis.  

( ) Chocolate derretido e manteiga derretida.  

( ) Cinzas de papel queimado e manteiga derretida.  

( ) Chocolate derretido e ferrugem do metal.  

( ) Cinzas de papel queimado e ferrugem do metal. 

b) Marque com um X a alternativa correta sobre as transformações irreversíveis.  

 

( ) É aquela transformação que não dá origem a novas substâncias. Um exemplo é a 

queima do papel, onde ele é transformado em cinzas e libera calor.  

( ) É aquela transformação que dá origem a novas substâncias. Um exemplo é a 

queima do papel, onde ele é transformado em cinzas e libera calor.  

( ) É aquela transformação que não dá origem a novas substâncias. Um exemplo é a 

queima do papel, onde seus restos mantêm as mesmas propriedades e não são 

formadas novas substâncias.  



( ) É aquela transformação que dá origem a novas substâncias. Um exemplo é o papel 

rasgado, onde seus restos mantêm as mesmas propriedades e não são formadas 

novas substâncias. 

7ª QUESTÃO. (2,0) 

A imagem abaixa demonstra uma experiência que realizamos na sala de aula sobre 

combustão. 

 

a) O que aconteceu com a vela? 

_____________________________ 

 

b) O que tinha dentro do copo que fazia a chama da 

vela ficar acesa? 

__________________________________________

________________ 

 

c) Nesse experimento entendemos melhor o que é 

uma combustão. Quais os principais comburentes 

que mantiveram a vela acesa ? 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________ 

 

8ª QUESTÃO. (1,0) 

Combustão é um fenômeno que produz energia térmica e que pode ser luminosa . 

Encontre no caça-palavras, os três elementos responsáveis pela combustão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ATIVIDADE 1 

Criação da indústria 
 
Indústria é uma atividade econômica que surgiu na Primeira Revolução 
Industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem 
por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, 
utilizando força humana, máquinas e energia. 

 

 

Composição do PIB por setor. 

A Revolução Industrial, por sua vez, surgiu da transição do capitalismo 
comercial para o capitalismo industrial da segunda metade do século XVIII.Esta 
Primeira foi baseada em vapor,carvão e ferro, mas a partir de 1860 surge a 
Segunda Revolução Industrial, empregando aço, energia elétrica e produtos 
químicos, e simultaneamente o capitalismo industrial se tornou capitalismo 
financeiro.A partir de 1970 ocorreu a Terceira Revolução Industrial, com o 
desenvolvimento da informática. 
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https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Setor_econ%C3%B3mico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gdp-and-labour-force-by-sector.png


RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO 

1.O que é indústria? 

 

______________________________________________________________ 

2.Quando e onde surgiu a primeira revolução industrial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Qual a finalidade da revolução industrial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.Como surgiu a revolução na segunda metade do século XVIII? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Em quais produtos foi baseado a primeira revolução industrial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.Quando ocorreu a terceira revolução industrial? 
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1) O que é nomadismo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) .O que significa a expressão “os nômades são do tipo caçador-coletores”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Quando o nomadismo foi abandonado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) Pesquise o que é era neolítica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Porque a população começou a aumentar na época ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6) Porque a vida do homem deixou de ser simples e tornou-se complexa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7) Qual a função da escrita na era neolítica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8) Como era feita a divisão do trabalho dos povos sedentários? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

ATIVIDADE 1  

Objeto do conhecimento: CONSERVAÇÃO E DEGRADAÇAO DA 

NATUREZA 

                                                  

RELEVO 

Voce deve ter percebido que a superficie terrestre não e plananem 

uniforme.Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de  RELEVO. 

A formaçao do relevo resulta  dos processos que ocorrem tanto no inerior 

quanto na superficie da TERRA. Entre os processos internos que formam o 

relevo, destacam –se os terremotos e as erupçoes vulcânicas , que podem 

causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rocha. 

Entre os processos qie ocorrem na superficie terrestre, detacam-se a erosão e 

a deposição 
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DE ACORDO COM O TEXTO RESPONDA: 

01)A TERRESTRE É:SUPERFÍCIE  

a-(  ) plana  é uniforme 

b-(  ) não é plana nem uniforme 

02) O QUE SIGINIFICA RELEVO. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

03) PESQUISE  EM LIVROS OU NA INTERNET AS SEGUINTES PALAVRAS: 

A) EROSÃO 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B) DEPOSIÇÃO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

(04) ENTRE OS PROCESSOS QUE FORMAM O RELEVO.QUAIS OS QUE 

SE DESTACAM? E O QUE ELES PODEM CAUSAR? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



(05) PESQUISE OU DESENHE ALGUMAS PAISAGENS QUE APRESENTAM 

DIFERENTES FORMAS DE RELEVO. 
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ATIVIDADE 1  

 

Objeto de conhecimento: materidade pintura a guache. 

Faca sua obra de arte utilizando os seguintes materiais: 

tinta guache; algodão; lápis de cor 

A pintura também estimula a comunicação, a criatividade, sensibilidade e 

aumenta a capacidade de concentração e expressão . 
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ATIVIDADE  2 

OBJETO DE CONHECIMENTO: ( RITOS RELIGIOSOS) 
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 01-De  acordo com texto  responda. 

COMO É O RITO DO BATISMO NA: 

IGREJA CATÓLICA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________ 

IGREJA EVANGELICA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

NO JUDAÍSMO 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

 

ATIVIDADE  1 

Objeto do conhecimento: Danças do Brasil e do mundo. Danças de 

matriz indígena e africana típica do território maranhense de sua 

localidade localidade. 
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