
 



Caros, alunos! 

         Para iniciarmos o ano de 2021, estaremos retomando alguns conceitos e aprendizagens para que 

possamos relembrar e aprender. Vamos lá?! Caso precise de auxílio, peça um adulto para estar 

orientando. 

 

HABILIDADES: Habilidades Principais de cada componente escolar 

 

Língua Portuguesa: 

 (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de textualidade adequado. 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso 

de palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

História: 

 (EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir 

a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de 

memória. 

Geografia: 

 Identificar o planeta Terra e seus continentes atuais e Pangea. 

Matemática: 

 (EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

 Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece 

ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para 

construir a noção de equivalência.  

 Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 

quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como 

direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção,transversais, paralelas e perpendiculares. 

 (EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados 

por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Ciências: 

 Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.  

Artes: 

 (EF15AR01). Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 (EF15AR04). Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, Pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, Vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais 

Educação Física: 

 (EF35EF-BZ17) Compreender o processo histórico e os princípios fundamentais de algumas modalidades de 

lutas. 

 

 

 

 



 

 

 

    Caros, alunos! 

          

COMPONENTES CURRICULARES: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 

REVISANDO: 

Alfabeto – é o conjunto de letras que usamos para representar os sons da fala e da escrita. 

 

 

 

Para escrevermos precisamos utilizar as letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, 

encontramos alguns tipos de letras nos suportes textuais.  

Veja:  Letra bastão ou de forma:  A, B,C ...       

          Letra script ou de forma minúscula- a, b, c, d, e ... 

          Letra cursiva- a, b, c, d  / A, B, C, D, E, F,G... 

                     

TEXTO I 

PROCURA-SE UM AMIGO 

           A coisa que Toco mais desejava na vida era um amigo. Apenas quem vive sozinho pode 

imaginar a falta que faz um amigo. Um amigo da verdade. Alguém que nos ame, nos compreenda, nos 

diga uma palavrinha bondosa de vez em quando. Alguém que na hora da fome divida com a gente um 

pedaço de pão e que na hora de dormir dê uma pontinha de seu cobertor... 

         Assim era Toco, um sonhador. 

        Quando ele via um menino andando pela rua, saía atrás dele na esperança de ter achado o seu 

AMIGO. 

         Mas quando o menino entrava no ônibus ou mesmo numa casa sem ao menos um sorriso, Toco 

ficava muito triste e pensava: 

         Hoje não deu. Amanhã, quem sabe? 

        Amanhã, amanhã, quer dizer esperança. 

    E esperança era o que Toco mais tinha. 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

Fonte: https://saude.abril.com.br/edicoes/398/  

https://www.vidadeturista.com/artigos/revistas-de-viagem-e-turismo.html 

https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-

diario-oficial-em-querido-diario/ 

https://saude.abril.com.br/edicoes/398/
https://www.vidadeturista.com/artigos/revistas-de-viagem-e-turismo.html
https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-diario-oficial-em-querido-diario/
https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/04/24/bolsonaro-transforma-diario-oficial-em-querido-diario/


E quando o amanhã chegava, sendo hoje, Toco abria os olhinhos e cada um que visse aquele 
brilho pensaria: 
         _ Eis aqui uma criatura feliz! 
        _ E sabem de uma coisa? 
        Apesar de não ter amigos, Toco era feliz. Feliz porque vivia livre. Podia correr, esquentar-se 
com o calor do sol, sentir o perfume das flores, dormir contando as estrelas... 

Uma tarde ele estava deitado preguiçosamente num banco da praça, quando Fábio passou. 
Naquela época, ele ainda não sabia que o amigo se chamava Fábio. Mas assim que o viu, teve certeza: 
Aquele menino seria meu amigo! 

Fábio fez um carinho na cabeça de Toco e seguiu assobiando. Toco saltou do banco e foi atrás 
do menino. 

Que menino alegre, pensou. 
Adoro meninos que assobiam. 
Fábio caminhou três, quatro, cinco quadras e Toco sempre atrás. Às vezes, Fábio dava uma 

espiadinha para ver se estava seguindo e continuava caminhando e assobiando. 
Lá pelas tantas, o menino entrou por um caminho estreito, subiu uma 

escada e entrou.  
A casa era simples. De dentro vinha um cheirinho gostoso da comida 

feita na hora. O menino deu mais uma olhada e falou. 
_ Veja mamãe, quem eu trouxe para morar com a gente. 
_ Que cachorro engraçado, disse Dona Amélia. 
_ Veja o rabo dele! 
É só um Toco. 

        _ Toco, pois é assim o que vou chamar meu novo amigo.             
AUTOR DESCONHECIDO. 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/08/textos-sobre-amizade-com.html 

QUESTÃO 1: Qual é o gênero textual? 

(    )  poema     (    ) conto    (   ) receita        

QUESTÃO 2: De que se trata o texto? 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 3: Descreva o personagem principal do texto. 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 4: Qual era o desejo do Toco? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 5: Você tem amigos? O que é amizade para você? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 6: Em sua opinião, como conseguimos conquistar os amigos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 7:  Toco era feliz sem ter amigos? Por quê? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 8: Qual era o sonho de Toco? 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 9: Se você tiver um dicionário, procure o significado de sonhar e registre. Se não tiver o 

dicionário, mas tiver acesso à internet, pesquise no google. Se não tiver o dicionário nem acesso à 

internet, faça uma pesquisa com os seus responsáveis e registre o que eles entendem por “sonhar”. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10: Agora que você sabe o significado de sonhar, registre com suas palavras o que você acha 

que é sonhar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11: Você gosta de animais? (   ) sim     (   ) não 

QUESTÃO 12:  Como os animais devem ser tratados? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13: Observe as palavras abaixo e coloque-as em ordem alfabética. 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14: Leia novamente o texto e registre quais as pontuações que aparecem nele: 

____________________________________________________________________________________ 

 QUESTÃO 15: Crie uma frase sobre amizade utilizando uma das pontuações encontradas no texto. 

 

 

TEXTO II. Leia o texto abaixo, se necessário, leia junto com um responsável. 

História da Escrita  

 

A necessidade de registrar os acontecimentos surgiu com o homem primitivo no tempo das 
cavernas, quando este começou a gravar imagens nas paredes. 

Durante milhares de anos os homens sentiram a necessidade de registrar as informações e 
construíram progressivamente sistemas de representação. (...) 

AMIGO-  TOCO- BANCO- MAMÃE- ESPERANÇA – PÃO- MENINO- CRIATURA- 

CACHORRO- FÁBIO- FLORES- PERFUME- AMÉLIA- COMIDA- CASA- DONA 



Em época bastante remota, homens e mulheres utilizam figuras para 

representar cada objeto. Esta forma de expressão é chamada pictográfica. A 

fase pictórica apresenta uma escrita bem simplificada dos objetos da 

realidade, por meio de desenhos que podem ser vistos nas inscrições astecas 

presentes em cavernas, ou nas inscrições de cavernas do noroeste do Brasil. 

 

Após, surgiu a escrita ideográfica, que não utilizava apenas rabiscos e 

figuras associados à imagem que se queria registrar, mas sim uma imagem ou 

figura que representasse uma ideia. (...) Os leitores precisavam do contexto e 

do senso comum para decifrar o significado. (...) Depois essa escrita passa a 

associar símbolos fonéticos, ainda sem nenhuma vogal, com os seus 

referentes: é a chamada escrita fonética. 

         

Primeiro surgiram os silabários, conjunto de sinais específicos para representar as sílabas, isto 

é, os sinais representavam sílabas inteiras em vez de letras individuais.  

Os fenícios inventaram um sistema reduzido de caracteres que 

representavam o som consonantal. (...)  

Em seguida, os gregos adaptaram o sistema de escrita fenícia 

agregando as vogais e criando assim a escrita alfabética. (...) 

             Posteriormente, a escrita grega foi adaptada pelos romanos, 

constituindo-se o sistema alfabético greco-romano, que deu origem ao 

nosso alfabeto. (...) 

 

Escrita Alfabética 

 

             (...)  A escrita é um método de registrar a memória cultural, política, artística, religiosa e social 

de um povo. Instrumentaliza a reflexão, a expressão e a transmissão de informações, entre outras 

necessidades sociais. Nesse sentido, a invenção do livro, sobretudo da imprensa, são marcos na 

História da humanidade, passando a informação do domínio de poucos para o do público em geral. 

        (...) Os primeiros livros surgiram há cinco mil anos e eram feitos de barro, como se fossem 

pequenas lajotas. Eles foram encontrados na Mesopotâmia e tiveram formas variadas: eram 

quadrados, redondos, ovais ou retangulares e eram numerados para facilitar a consulta. 

            Os livros surgiram a partir da invenção da escrita. Cada povo escrevia seus livros em materiais 

variados, conforme a disponibilidade. Quando se escrevia em materiais rígidos (barro, madeira, metal, 

osso, bambu), os livros eram feitos de lâminas ou placas separadas. Quando se escrevia em materiais 

flexíveis (tecido, papiro, couro, entrecasca de árvores), eram feitos em dobras e rolos. 
 

Fonte: http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_assuntos_a1-4.html 

 Vimos no texto “ História da Escrita” que vários povos foram se adaptando e evoluindo até a escrita 

que utilizamos atualmente. Cada povo, criou a melhor maneira se comunicar através de materiais 

diversificados a fim de facilitar o entendimento a durabilidade para a consulta e registro. 

Você já tinha ouvido falar em pictografia?  
       Nesse sistema primitivo de escrita as ideias e os objetos eram representados por desenhos. 
Antes do desenvolvimento do alfabeto, muitos povos antigos transmitiam suas mensagens por meio 
do sistema pictográfico. Os egípcios gravavam ou pintavam pictogramas em tumbas e monumentos. 

 Fonte: https://www.dicio.com.br/pictografia/ 

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_assuntos_a1-4.html


Observe as imagens abaixo:  

 

  

 

 

 Asteca           Maias     EMOJIS (atualidade) 
(Fonte: Estudopratico)   (Fonte: ISTO É)     (Fonte: Google Imagens) 

 

QUESTÃO 16: Na sua opinião, existe alguma semelhança entre a maneira de representar ideias nos 

registros dos Astecas, Maias e dos Emojis? Explique sua resposta. 

 __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17:  A utilização dos emojis é uma forma de se comunicar atualmente? De que maneira eles 

são usados? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 QUESTÃO 18: Registre uma pictografia criada por você e em seguida faça uma mensagem de 

esperança. 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5303/a-importancia-da-escrita-para-compreensao-de-povos-antigos#atividade 

TEXTO II.  

VOLTANDO HÁ MUITO TEMPO ATRÁS... 

PANGEIA OU PANGEA 

(...)  Há aproximadamente 200 milhões de anos, os continentes não tinham a configuração 

atual, pois existia somente uma massa continental, ou seja, não estavam separadas as Américas da 

África e da Oceania. Essa massa continental contínua foi denominada de Pangeia, do grego "toda a 

Terra", e era envolvida por um único Oceano, chamado de Pantalassa. 

Passados milhões de anos, a Pangeia se fragmentou e deu origem a dois megacontinentes 

denominados de Laurásia e Gondwana, essa separação ocorreu lentamente e se desenvolveu 

deslocando sobre um subsolo oceânico de basalto. 

Após esse processo, esses dois megacontinentes deram origem à configuração atual dos 

continentes que conhecemos. (...)  
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pangeia.htm 

 



https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pangeia.htm                                                            https://suportegeografico77.blogspot.com/p/mapa-mundi-para-colorir.html 

QUESTÃO 19: Observe o mapa e registre quantos os continentes temos atualmente? ____________ 

QUESTÃO 20: Você irá colorir o mapa acima, criando uma legenda: com uma cor para cada continente.  

Não se esqueça de escreva o nome do continente abaixo 

 

 _____________________     _____________________  

 _____________________     _____________________  

 _____________________    _____________________ 

QUESTÃO 21:  De acordo com o texto II, os gregos influenciaram em nosso alfabeto. Procure a Grécia 

no mapa abaixo identificando-a com um X. 

 

Observando estes países, qual é continente fica a Grécia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando estes países, qual é continente fica a Grécia? _______________________ 

https://suportegeografico77.blogspot.com/p/mapa-mundi-para-colorir.html


COMPONENTES CURRICULARES: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS. 

 

A data do seu nascimento 

Alguns números são muito especiais na nossa vida.  

Alguns deles formam a data em que você nasceu. Essa data pode ser encontrada na sua 

certidão de nascimento e depois será registrada na sua carteira de identidade. 

Você sabe qual é a data do seu nascimento? Registre-a abaixo usando apenas números. 

QUESTÃO 22: Quantos anos de vida você completará no seu próximo aniversário? 

QUESTÃO 23: Desafio: que idade você terá no ano de 2022? 

QUESTÃO 24: Observe os horários de início e término das atividades diárias de Gabriel nos relógios e 

calcule o tempo de duração de cada atividade. 

 

QUESTÃO 25: (Saresp, 2009) A professora de Suzane fez uma pesquisa com seus alunos sobre o 

esporte favorito. Cada aluno poderia escolher um único esporte. Observe o resultado no gráfico. O 

esporte que tem a maior preferência dos alunos da classe de Suzane é: 

 

 

 

 

 

 

 

A) (    ) Futebol 

B) (    ) Basquetebol 

C) (    ) Handebol 

D) (    ) Voleibol 

 



QUESTÃO 26: De acordo com o gráfico, qual é a diferença entre a quantidade de alunos que 

escolheram o voleibol e o futebol? 

A) (    ) 2 

B) (    ) 3 

C) (    ) 4 

D) (    ) 5 

 

QUESTÃO 27. Resolva o problema: Sérgio e mariana são irmãos. Eles ganharam 150 reais de 

aniversário da avó para dividir entre eles. Mariana, com a sua parte, comprou uma boneca que custou  

42 reais e Sérgio comprou um robô que custou 60 reais. Qual o valor em dinheiro que cada um ainda 

tem depois que fizeram as compras? 

 

QUESTÃO 28. Observe no mapa abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) O bazar está localizado em qual rua? 

A) (   ) Rua São João 

B) (   ) Rua São Bento 

C) (   ) Rua Santo Antônio 

D) (   )Rua Santos 

 

B) O que está localizado na rua São Paulo? 

A) (   ) Escola municipal 

B) (   ) bazar 

C) (   ) padaria 

D) (   ) farmácia 



QUESTÃO 29. Em cada caixa, há 10 bonés. Quantos bonés há ao todo? 

 

QUESTÃO 30. Angélica resolveu a subtração do quadro e acertou. Qual foi o resultado? 

 

A) (   ) 450 

B) (   ) 453 

C) (   ) 500 

D) (   ) 480 

 

TEXTO III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31.  Marque a alternativa correta:  

A) (    ) A Terra gira ao redor do Sol em um período de 24 horas, ou seja, um dia. 

B) (    ) A Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento dura um ano e ao longo desse período, ocorrem 

mudanças climáticas, em alguns locais percebidos como quatro estações. 

C) (    ) O Sol gira ao redor da Terra. 

D) (   ) A Terra gira ao redor do sol e esses movimentos, durante quatro semanas, ou seja, um mês. 

Nesse período, ocorrem ciclos lunares. 

 

QUESTÃO 32. Faça um X nas imagens que representam o movimento de rotação da Terra: 

 



COMPONENTE CURRICULAR: ARTE E CULTURA 

Afinal, O que é arte? 

Ao ouvir a palavra arte, algumas pessoas pensam imediatamente em museus e pinturas. Já 

outras consideram que se trata simplesmente de um tema que não tem nada a ver com eles, que é 

muito difícil de entender e é algo exclusivo de artistas ou intelectuais. 

Na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em 

mais lugares do que podemos imaginar. 

As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro, e até aquela colcha que 

sua avó fez para você, tudo isso e muito mais, é arte. 

 

Mas como definir arte?  

É difícil encontrar uma única resposta, pois ela existe há centenas de anos e tem mudado de 

maneiras diferentes ao longo do tempo. Embora não haja uma definição específica, muitos consideram 

que a arte é algo que mexe com suas emoções, 

embora seja um assunto que tem sido debatido ao 

longo da história. 

Mas tudo isso depende da sua experiência 

e de quem você é. Por essa razão, três pessoas 

diferentes poderiam experimentar a mesma obra 

de arte e ter reações diferentes frente a ela. 

Nenhuma delas estaria errada, já que 

todos têm o direito de ter suas próprias 

preferências e sentimentos. 

O termo "arte" é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que 

ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. 

  Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. 

Então, embora nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender sobre a 

arte, porque com ela podemos narrar, lembrar histórias e abordar nossas emoções de uma forma que 

pouquíssimas coisas nos permitem. 
Fonte: texto e imagens  https://edu.gcfglobal.org/pt/criatividade/o-que-e-arte/1/ 

https://edu.gcfglobal.org/pt/criatividade/o-que-e-arte/1/


QUESTÃO 33:Sabemos que é muito difícil ter apenas uma definição sobre o que é Arte, mas cada 

pessoa pode ter uma ideia ou uma definição própria. Agora é sua vez de pensar e imaginar sobre o 

assunto. Escreva abaixo o que pensa sobre a Arte, sobre o que é Arte? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 34: Atividades práticas:  

 A primeira proposta de atividade prática para fazer em sua casa, será um desenho, feito por você, 

com lápis grafite ou lápis de cor, sobre papel! Você vai precisar de um espelho ou uma foto sua é 

claro! Vai desenhar um autorretrato, desenhar você, a partir da observação do espelho e da foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A segunda proposta é para você tentar produzir uma arte. Pense nas diferentes formas de artes, 

pintura, escultura, desenho, vídeos, músicas, danças e etc.  

Todos nós podemos produzir arte, veja em sua casa o que consegue fazer com os materiais que 

possui. Faça um desenho de lápis grafite ou lápis de cor; ou uma pintura em papel ou um pedaço de 

papelão, se tiver tinta, pode usar pincéis ou mesmo os dedinhos, o importante é fazer sua obra, 

assinar, colocar a data. Outra sugestão é você fazer um número de dança e filmar, ou declamar uma 

poesia, tocar um instrumento ou cantar música, sempre registrando e datando, para que quando 

estivermos juntos novamente possamos fazer uma exposição com os resultados de todos os alunos. O 

importante é você experimentar e saber que está fazendo arte. 

 Terceira proposta: Se for possível: Vamos visitar um Museu on-line? Segue alguns links para 

visitarem museus e seus acervos, no Brasil e no mundo, de forma virtual: 

Pinacoteca de são Paulo: http://pinacoteca.org.br/visite/tour-virtual/ 

“Museo Nacional de Antropologia”, México: https://www.mna.inah.gob.mx/ 

Museu do Louvre (Paris, França): https://www.louvre.fr/en/online-tours 

Museu Nacional de História Natural (Washington DC, EUA): https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 

 

 

http://pinacoteca.org.br/visite/tour-virtual/
https://www.mna.inah.gob.mx/
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CAPOEIRA: Essa luta surgiu no Brasil com os escravos africanos, durante a colonização dos portugueses 

nas terras brasileiras. Os portugueses passaram a explorar nossas riquezas e criar outras, como foi o  

caso da cana de açúcar. E foi nessa época que começamos a falar sobre a capoeira, pois começa a 

história das senzalas, da escravidão, quando chegam os primeiros negros para serem usados no 

trabalho escravo. O escravo negro não conhecia a terra e nem os dialetos falados aqui, a região, o 

clima, os animais, as plantas, era separado da família e dos amigos. O negro tinha apenas um direito, 

trabalhar e apanhar. Nesse ambiente nasce o espírito de camaradagem entre os escravos. E dessa 

mistura de culturas africanas nasce a capoeira, a dança, o jogo e a luta como arma de defesa nas fugas. 

Sendo um dos objetivos matar a saudade da terra através da música, do batuque e das histórias 

contadas nas rodas. Era um momento de alegria, um dos poucos que ainda lhes restava. 

 

QUESTÃO 35. Marque a opção que melhor completa a frase:  
Os escravos africanos foram os introdutores da capoeira no Brasil. Quando fugiam e eram acuados 

pelos seus perseguidores utilizavam os golpes de capoeira __________________________. 

 

(A) como arma de defesa 

(B) como brincadeira 

(C) como trabalho 

(D) como forma de mostrar superioridade 

 

HUKA-HUKA é uma arte marcial e um estilo de luta tradicional brasileiro dos povos indígenas do Xingu 
e dos índios Bakairi, todos do Estado de Mato Grosso. O huka-huka recebeu esse nome por causa do 
som que os indígenas fazem um pouco antes de lutar. Esta é uma das modalidades de coisas temporais 
do tempo de demonstração dos Jogos dos Povos Indígenas. A luta é praticada com os atletas de 
joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma 
arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então os lutadores ficam frente a frente, 
ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O 
objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Fora de competições, o huka-huka é um ritual 
tradicional para testar a força de jovens índios. 

QUESTÃO 36. A luta huka-huka recebeu esse nome por causa:  

 

(A) do grito de guerra da aldeia.  

(B) da flora 

(C) da fauna 

(D) do som que os indígenas fazem um pouco antes de lutar. 

 

 

Não se esqueça: 

Um dos princípios básicos de todo atleta de artes marciais é que quem luta não briga. Isso significa que 

as técnicas que aprendem para aplicar dentro do octógono devem ficar somente lá. Brigar na rua é 

sinônimo de expulsão. "Observe que depois da luta, os adversários sempre se cumprimentam, 

conversam, se respeitam. Assim devemos agir com todos", fala Erwin Faldin. Ele acrescenta que é 

injusto bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas. 
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