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Revisão de Língua Portuguesa:  
 

ARTIGOS 

 AS PALAVRAS QUE COLOCAMOS ANTES DOS SUBSTANTIVOS PARA DETERMINA-LOS SÃO 
CHAMADAS DE ARTIGOS. OS ARTIGOS PODEM SER: 

 DEFINIDOS: O, A, OS, AS. NÓS OS USAMOS QUANDO NOS REFERIMOS A ALGO 

CONHECIDO, ESPECÍFICO. 

 INDEFINIDOS: UM, UMA, UNS, UMAS. NÓS OS USAMOS QUANDO TRATAMOS DE ALGO NÃO 

ESPECIFICO, INDETERMINADO.  

EXERCÍCIOS 

1) Complete com os artigos indefinidos adequados: 

A) _____ Sacola. 
B) _____ canetas. 
C) _____ tigresa. 
D) _____ agricultores. 
E) _____ laranjas. 
F) _____ balões. 
G) _____ orações. 
H) _____ professores 

 

2) Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo: 
 

A) Uma menina lavou a bicicleta. 
B) O cachorro é um animal mamífero. 
C) As mulheres viram os carros. 
D) As ondas faziam o navio balançar. 
E) A televisão quebrou mais uma vez. 
F) Fiz a lição de casa ontem. 

 

3) Observe as frases abaixo e circule os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos. 
 

A) Dei umas risadas e fiquei melhor. 
B) Levei o bolo para a vovó. 
C) Passei o avental para o lado. 
D) As roupas velhas dão a impressão de sujeira. 
E) Na mesa estão uns pães e o café. 
F) As vacas produzem o leite. 
G) Umas crianças não ganharam brinquedos. 



 

 

 
 

 
Atividade Interdisciplinar (História):  

Características dos Primeiros Habitantes do Brasil 

Os habitantes da pré-história brasileira são divididos em três grupos: caçadores-coletores, 
povos agricultores e povos do litoral. 

Caçadores-coletores 
Viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam do Sul 
ao Nordeste, habitavam cavernas e a floresta, usavam arcos e flechas, boleadeiras e 
bumerangues feitos de pedra. 

Alimentavam-se de carne de caça de pequenos animais, peixes, moluscos e frutos. No 
Nordeste é possível encontrar exemplos da arte rupestre destas pessoas que retratavam 
o cotidiano, a guerra, a dança e a caça. 

No Sul, destaca-se os "homens de Umbu" que viveram nos pampas gaúchos. Estes foram 
os responsáveis pelo uso de arco e flecha que foi herdado pelos indígenas brasileiros. 

Povos do Litoral ou Sambaquis 

Recriação dos povos sambaquis em seu habitat 

Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande 
do Sul há 6 mil anos. Alimentavam-se, basicamente, de frutos do mar, mas também eram 
coletores. 

Os "homens dos sambaquis" eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-
se para buscar alimentos. 



 

As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amontoando e 
assim, foram aproveitados para construção de casas. Estes são os principais vestígios 
para estudar este povo. 

Também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários 
objetos e pintados de vermelhos. Isto significa que os "homens sambaquis" realizavam 
ritos funerários e acreditavam numa outra vida.         

                   Queridos, a “História” é uma das disciplinas mais interessantes que existe, não 
é mesmo? Através dela conhecemos tudo que se passou e assim, valorizamos os dias 
atuais e compreendemos cada dia mais a evolução humana. 

 

Figura:https://beduka.com/blog/wpcontent/uploads/20/12/Pr%C3%A9-Hist%c3%B3ria-da-

organizacao-social.jpg 

                     Queridos alunos”, estudaremos sobre As Comunidades na Pré-História. 

                    Foi na pré-história que surgiram os primeiros grupos humanos. Estes grupos 
formavam o que chamamos hoje de comunidades. Eles desenvolveram a linguagem, 
ocuparam espaços, adaptaram as condições climáticas e criaram diferentes modos 
de viver. 

 

Figura: https://cleofas.com.br/wp-content/uploads/2010/12/020810.jpg   
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                   Com tantos desafios a serem enfrentados as comunidades desenvolveram as 
suas “tecnologias” da época, desenvolveram as ferramentas para o trabalho. Fabricaram 
ferramentas de caça e pesca e instrumentos musicais, utilizavam pedras, madeiras e ossos 
de amimais, eles também descobriram como produzir e conservar o fogo. 

               O domínio das técnicas agrícolas por meio da observação da natureza, proporcionou 
o processo de mudanças no espaço onde viviam, tendo mais e melhores chances de 
sobrevivência. Com essas alterações no modo de vida, os seres humanos passaram a 
construir moradias com materiais mais resistentes e começaram a domesticar animais, que 
passaram a auxiliar no trabalho diário, como nas lavouras e na hora de transportar os 
mantimentos. 

 

Figura: https://queconceito.com.br/wp-content/uploads/Neolitico.jpg 

                        Para facilitar sua compreensão, assista o vídeo: 

                             Link: https://www.youtube.com/watch?v=RpRu6O132rU 

QUESTÕES 

 

1. Os locais onde encontramos evidências históricas de povos antigos é chamado de: 

a) Mapa 

b) Sítio arqueológico 

c) Pré-história 

d) Nenhuma das alternativas 

2. O que indica que os povos Sambaquis eram sedentários? 

https://queconceito.com.br/wp-content/uploads/Neolitico.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RpRu6O132rU


 

3. Na página 101 do livro didático interdisciplinar fala sobre um povo que habitava a 
ilha de Marajó, no estado do Pará: Qual era esse povo e quais suas principais 
caracteristicas? 

4. Ainda no livro didático interdisciplinar, agora na página 99 leia e responda: “De 
onde surgiram os primeiros habitantes e quais as possíveis teorias de como 
chegaram as Américas? 

 

 


