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(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de 
informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

A ORIGEM DA CONTAGEM DO TEMPO 

De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio 

para controlarmos as nossas atividades cotidianas? 

A Cronologia (o estudo do tempo) é uma das invenções fundamentais da espécie humana! É com 

base neste conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e 

organizar sua vida e suas atividades. 

https://www.infoescola.com/historia/a-origem-da-contagem-do-tempo /(fragmento) 

 

1 – De acordo com o texto acima assinale a alternativa que indique a importância da cronologia 

para os seres humanos: 

(   ) Para nada, é apenas uma invenção 

(   ) Para controlarmos as nossas atividades cotidianas 

(   ) Para diferenciar dia e noite 

 

2 – Converse com seus familiares, pergunte como perceberam que o tempo passou para eles, 

depois compartilhe conosco. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento,  tempo 
e capacidade. 

O tempo nos ajuda a organizar nossa rotina diária, observe a tabela abaixo e registre como você 

organiza seu tempo: 

 

RESPONDA: 

1 – Quanto tempo você gasta na semana em momentos de lazer? 

(   ) Menos de 1 hora 

(   ) Entre 1 e 2 horas 

(   ) Mais de 2 horas 

 



 
 

2 – Quanto tempo você reserva para suas horas de estudos? 

(   ) Menos de 1 hora 

(   ) Entre 1 e 2 horas 

(   ) Mais de 2 horas 

 

3-  O que você mais gosta de fazer na sua rotina? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

4- Tem alguma coisa que você havia deixado de fazer durante a pandemia que já retomou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. 

Diversas civilizações possuem formas próprias de medir a passagem do tempo. Leia o texto que 

fala sobre o calendário chinês. 

 

 

 

 

 

O Calendário Chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. É o 

mais antigo registro cronológico que se tem registro em toda a história, tendo começado nos 

primeiros anos de governo do imperador Huang Di, também chamado de Imperador Amarelo, que 

reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. 

Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem doze anos, 

que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês: Boi, Cão, Carneiro, Cavalo, Coelho, 

Dragão, Galo, Macaco, Porco, Rato, Serpente, Tigre. 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/01/oito-tipos-de-calendarios-usados-pelo-mundo.html 

 

Sobre o texto acima, responda às questões. 
 

a) Qual é o tema central do texto? 

______________________________________________________________________________ 

b) Cite uma diferença do calendário Chinês para o nosso calendário atual. 

______________________________________________________________________________ 



 
c) O calendário Chinês é lunissolar. O que isto significa? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) O calendário Chinês é dividido em ciclos. Quais são os animais representados em cada ciclo 
desse calendário? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


