
Conteúdo 5ª Série 6º ano 2º Semestre – 2012 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 1º semestre, em caso de perda, 
solicitar emprestado com o seu colega e providenciar cópia. 

História 

III Etapa IV Etapa 

Cap. 9 – Hebreus, Fenícios e Persas  
Cap. 10 – Grécia: O berço da cultura 
ocidental. 
Cap. 11 – Grécia do esplendor à conquista 
da Macedônia. 

Cap. 12 – A Formação do Império Romano. 
Cap. 13 – O Apogeu da Civilização Romana.  
Cap. 14 – A crise de Roma e o Império 
Bizantino 

 

Ciências  

III Etapa IV Etapa 

 1. O ar nos ecossistemas. 
  1.1 A atmosfera. 
  1.2 As camadas da atmosfera 
  1.3 A composição do ar e a 
combustão 
 2.A pressão exercida pelo ar. 
  2.1 Pressão atmosférica 
  2.2 A experiência de Torricelli 
  2.3 Previsão do tempo. 
  2.4 Medidas que auxiliam a 
previsão do tempo. 
 3. Navegação Aérea. 
  3.1 Pressão e velocidade do ar. 
 4. Ar, seres vivos e saúde humana 
  4.1 A troca de gases na respiração 
  4.2 A relação entre o gás oxigênio e 
a energia 
  4.3 O equilíbrio na composição do 
ar 
  4.4 Ar e saúde 
  4.5 A poluição do ar 

4.6 Doenças transmitidas pelo ar. 

 

1. O solo nos ecossistemas. 
  1.1 A crosta terrestre e os solos. 
  1.2 Rochas e minerais. 
  1.3 As rochas magmáticas, 
sedimentares e metamórficas. 
  1.4 Tipos de rochas 
  1.5 A origem dos solos 
  1.6 Solo 
 2.Solo e Agricultura. 
  2.1 A reciclagem da matéria 
  2.2 Os adubos 
  2.3 A prática agrícola 
  2.4 Desertificação 
 3. Poluição do solo e saúde humana. 
  3.1 A contaminação do solo. 
  3.2 A poluição do solo. 
  3.3 Lixo, grande problema mundial. 
  3.4 A poluição microbiológica do 
solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática  

III Etapa IV Etapa 

(cap. 6 e 7) 

 Números decimais, 

 Forma decimal das frações 
decimais, 

 Leitura de números na forma 
decimal, 

 Transformação de números 
decimais em fração e vice-
versa, 

 Comparação de números 
decimais, 

 Adição e subtração com 
números decimais, 

 Multiplicação e divisão com 
números decimais, 

 Multiplicação e divisão de 
números decimais por potências 
de 10, 

 Potenciação com números 
decimais, 

 Expressões numéricas, 

 Resolução de problemas, 

 Média aritmética, 

 Ponto, reta e plano, 

 Posições relativas de duas 
retas num plano, 

 Semi-reta e segmento de reta, 

 Ângulo reto, agudo e obtuso, 

 Linha poligonal, 

 Polígonos: elementos e 
classificação, 

 Triângulos e quadriláteros: 
classificação. 

 

(cap. 8 e 9) 

 Medidas de comprimento: leitura 
e abreviatura. 

 O metro: múltiplos e 
submúltiplos, transformação de 
unidades,   

 Perímetro de um polígono, 

 Medidas de superfícies: leitura e 
abreviatura, 

 O metro quadrado: múltiplos e 
submúltiplos, transformação de 
unidades, 

 Medidas agrárias, 

 Área de quadriláteros, 

 Resolução de problemas, 

 Figuras tridimensionais: sólidos 
geométricos, 

 Volume de um sólido, 

 O metro cúbico: múltiplos e 
submúltiplos, transformação de 
unidades, 

 Volume de um cubo e do 
paralelepípedo retângulo, 

 Medidas de capacidade: leitura 
e abreviatura, transformação de 
unidades, 

 Relações entre as unidades de 
medidas de capacidade e 
volume, 

 Medidas de massa: leitura e 
abreviatura, transformação de 
unidades. 

 Resolução de problemas. 
 

 

Inglês 

III Etapa/ I Bimestre IV Etapa/ II Bimestre 

 Indefinite article with singular nouns 
and. no article with plural; 

  Are you…?  Is this…? 

 Prepositions of place (in, on, at);  

 Where…?;  

 What time…? 

  It’s… 

 There is/are;  

 Definite and indefinite article; 

  Count nouns; 

  How many…? 

 Possessive adjectives;  

 Whose…?;  

 Possessive’s;  

 Verb to have 

 

 

 



Geografia 

III Etapa IV Etapa 

                             Teste  
    - Relevo e seus agentes modificadores; 

 

 Atmosfera, Clima e Vegetação. 

 Atmosfera, tempo e clima; 
 
Trabalho  
 

 Tipos de clima; 

 Formações Vegetais; 
 
Prova  
 

 Hidrosfera. 

 Água – importância e formas de 
uso; 

 Oceanos e Mares; 

 Águas Continentais; 
 

 Recursos Naturais, Trabalho e Atividades 
Econômicas. 

 Recursos Naturais e Fontes de 
Energia; 

                     Teste 
 

  Recursos Naturais, Trabalho e 
Atividades Econômicas. 
 

 O Trabalho e o Espaço 
Geográfico; 

 A Atividade Industrial e os 
Tipos de Indústria; 
 
             Prova  
 

 Agricultura e Pecuária; 

 Comércio e Serviços; 
 

 

Português 

III Etapa IV Etapa 

Flexão dos substantivos e dos adjetivos; grau 
O artigo; classificação e flexão 
Numeral; classificação e flexão  
Encontros vocálicos 
Divisão silábica 
Silaba átona e silaba tonica; oxítona, 
paroxítona e proparoxítona 

Pronome; pessoal, possessivo, 
demonstrativo, indefinido,interrogativo. 
Verbo; flexão e conjugação. 
Tempos verbais 
Acentuação das palavras; oxítonas paroxítonas 
e proparoxítonas.  
 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   III ETAPA Contenidos de la IV ETAPA 

 Los grados de parentesco y estado civil; 
 Verbos Irregulares en Pres. De Indicativo 

(cambio E>I )+(añaden la Z) 
 Verbos de Irregularidad propria ( IR y 

DAR) ; 
 Los posesivos; 
 El género y número del sustantivo; 
 El cuerpo humano; 
 Aspectos físicos y de la personalidad  

humana; 
 Verbos Irregulares en Pres. De Indicativo 

(cambio E>IE/ O>UE) 
 Las Conjunciones “y”/ “e”/ “o”/ “u”   

 
 El género y número del adjetivo; 
 Usos del verbo ser y estar; 
 Adverbios de lugar; 
 Tipos y partes de la casa; 
 Algunos muebles y objetos de la casa; 
 Algunos útiles y electrodomésticos; 
 Algunos adjetivos y características de 

las casas; 



 


