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1) a) Sugere o desenho de um rio, ora indo para a esquerda, ora indo para a direita, ora indo 

em linha reta, ora indo para baixo, etc. 

b) Para sugerir a queda da água na cachoeira, ou seja, a água se dividindo em partes na 

queda. 

 

2) a) São as letras SC. 

b) Elas estão antes da vogal E. 
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3) a) nasça, nasço, nasçam. 

b) As vogais A e O. 

 

4) eu cresço, ele cresce, eles crescem, eu cresci, ele cresceu, eles cresceram, eu cresça, ele 

cresça, eles cresçam/eu desço, ele desce, eles descem, eu desci, ele desceu, eles desceram, 

eu  desça, ele desça, eles desçam. 

 

5) a) Empregamos SC quando seguidas das vogais E e I. 

b) Empregamos SÇ quando seguidas das vogais A e O. 
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6) a) Porque ele estava colocando muito açúcar no cereal. 

b) Para dar a ideia que a mãe estava nervosa e gritou com o filho de modo logo e pausado. 

c) Porque está sobre o efeito do grito da mãe, ou porque está agitado devido o excesso de 

açúcar. 

 

7) a) Juntas elas têm o som de S. 
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8) a) excesso, excitante , exceção, excepcional 

b) As vogais E e I. 

 

9) a) florescer 

b) exceção. 

c) exceder 

d) exclusão 

e) ascensorista 

f) rejuvenescendo 

g) cresça e apareça 
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2) oscilar 

 

3) exceção 

 

4) renascer 

 

5) crescer 

 

6) nascer 

 

7) excesso 

 

8) descer 

 

9) excêntrico 
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2) a) adolescente, descida, consciência, disciplina, seiscentos, acréscimo, fascículo,  

piscina ,floresça 

b) exceder, excessivo, excepcional 
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➔ Resposta pessoal. 

➔ Resposta pessoal. 
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1) Na Índia, são os rios Indo e Ganges. Na China, são os rios Amarelo e Azul. 

 

2) As terras próximas dos rios são férteis, favorecendo a agricultura. 
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1) Agricultura – rios Indo e Ganges – arianos – politeísmo. 
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2) Dos braços teriam surgido os xátrias, que são os guerreiros. Dos pés teriam nascido os 

sudras, que são guerreiros. 
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1) A Grande Muralha foi construída para proteger o Império Chinês contra invasões, revelando 

a extensão de seu território, e a escultura do soldado mostra o caráter militarista da China 

Antiga. 
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1) Resposta pessoal. 

 

1) Semelhanças: 12 meses. Diferenças: Calendário chinês: lunissolar e cíclico; o gregoriano é 

solar e sequencial. 
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1) Resposta pessoal. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. 
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1) Elas revelam que os antigos chineses desenvolveram instrumentos musicais e, costumavam 

compor e executar músicas. 

 

2) a) Dalit. 

b) Ele realiza a limpeza manuel de dejetos humanos e de animais. 

c) Não, pois a lei ainda não venceu e milenar tradição de castas. 
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3) a) Depois que seus tijolos foram utilizados para construir casas. 

“Os habitantes …… de estradas”. 

b) Resposta pessoal. 

 


