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CIÊNCIAS 

 

Capítulo 10 – Saúde pessoal e coletiva  

 

• Hábitos de higiene: Cuidar do nosso corpo é uma forma de cuidar da nossa saúde e 

evitar doenças. Existem alguns hábitos simples que podem contribuir para a limpeza do 

corpo.  
 

Exemplos: Tomar banho diariamente; escovar os dentes; manter as unhas limpas; lavar as 

mãos. 

 

• Alimentação saudável: Os alimentos contêm substâncias necessárias para o 

corpo se proteger de doenças e se desenvolver. Essas substâncias são chamadas de 

nutrientes e ela está presente em diversos alimentos. 

 

• Alimentos de origem vegetal: São provenientes de tubérculos, raízes, folhas, flores, frutos 

e caules.  
 

Exemplos: arroz, feijão, frutos. 

 

• Alimentos de origem animal: Os alimentos de origem animal são aqueles originados de 

fontes animais.  
 

Exemplos: Carne, ovo, leite. 

 

• Alimentos frescos: São alimentos retirados de plantas ou de animais e 

consumidos com pouca intervenção humana. 

 

• Alimentos minimamente processados: São aqueles que passaram por uma pequena 

mudança após serem retirados da natureza, como lavagem, aquecimento, 

corte e empacotamento.  

 

• Alimentos industrializados: Alimentos que passaram por médias ou grandes 

transformações desde sua extração da natureza até o nosso consumo. 
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• Levedura é um tipo de fungo. Por fazer a massa crescer, a levedura é conhecida como 

fermento biológico. 

 

• Cuidados com os alimentos: É importante observar com atenção a data de validade do 

produto antes de consumi-lo. Alimentos estragados podem fazer mal a saúde. 

 

O cérebro precisa de cuidados 

NÃO FAZ BEM FAZ BEM 

Bebidas alcoólicas Dormir bem  

Uso de drogas Alimentar-se bem 

Não dormir bem Ler bastante 
 

Não se alimentar bem 
Aprender coisas novas e cada vez mais 

difíceis  

Deixar de se exercitar Fazer atividades físicas 

 

• Sono: Dormir bem faz bem a nossa saúde. Enquanto dormimos o corpo descansa e 

produz certas substâncias que auxiliam o nosso crescimento. 

 

• Lazer: É necessário cuidarmos da nossa mente. Momentos de lazer podem nos 

proporcionar uma sensação de relaxamento. 

 

• Doenças contagiosas: São doenças que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. 

 

• Vacinas: As vacinas podem prevenir algumas doenças porque estimulam as defesas do 

nosso corpo contra certos microrganismos. 
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Capítulo 11 – A matéria tem propriedades  

 

• Matéria: É tudo o que nos cerca, como o ar, a água da chuva, as partes do corpo de um ser 

vivo, o Sol e as construções. 

 

• Materiais: Existem diversos tipos de matéria, que formam materiais diferentes. Os materiais, por 

sua vez, têm propriedades, isto é, características próprias. 

 

• Volume: Toda matéria ocupa espaço. Isso quer dizer que toda matéria apresenta um volume. 

Uma das unidades de medida usadas para determinar o volume é o litro, representado pelo 

símbolo L. 

 

• Massa: Toda matéria tem massa. As unidades de massa mais usadas são o grama e o 

quilograma. 

 

• Misturas homogêneas: São aquelas que possuem a mesma aparência em toda a sua extensão.  
 

Exemplo: O perfume, o detergente, a água da piscina. 

 

• Misturas heterogêneas: São aquelas que possuem mais de uma aparência identificável. 
 

Exemplo: Uma salada de frutas, a mistura de arroz e feijão, as nuvens no céu. 
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Capítulo 12 – A matéria se transforma 

 

Três estados físicos em que a matéria é encontrada na natureza 

 

→ Sólido: A matéria tem forma definida (cubos de gelo; bola de futebol); 

→ Líquido: A matéria não tem forma definida. Os líquidos tomam a forma do recipiente em que 

estão (leite e suco); 

→ Gasoso: A matéria também não tem forma definida. Ela fica com a forma do recipiente em que 

se encontra (o ar adquire o formato das bexigas). 

 

• A matéria pode mudar de um estado físico para outro. Um dos fatores que provocam a 

mudança de estado é o aumento ou a diminuição da temperatura. 

 

• Transformações reversíveis: Nas transformações reversíveis, o material pode voltar a ser como 

era antes da mudança. 
 

Exemplo: O gelo, ao ser retirado do congelador, pode derreter e voltar ao seu estado inicial: o 

estado líquido. 

 

• Transformações irreversíveis: As transformações irreversíveis não podem ser desfeitas. Após a 

transformação, o material não voltará a ser como era antes. 
 

Exemplo: Uma cenoura, ao ser cozida, não voltará a ser crua. 

 

• Reciclar: É uma maneira de economizar os materiais que existem no ambiente.A reciclagem 

ajuda a poluirmos menos o ambiente com os resíduos descartados. 
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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – Conto de fada da mulher moderna 

 

→ Responda as questões em seu caderno de Português. 

Leia. 
 

 

Conto de fada da mulher moderna 
 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda 

princesa, independente e cheia de autoestima que, enquanto 

contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do 

seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se 

deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: 

— Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me 

um encanto e eu transformei-me nessa rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me 

transformar de novo em um belo príncipe e poderemos nos casar e constituir um lar feliz no teu 

lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, 

lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre... 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã, acompanhadas de um 

cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: 

— Eu, heim?...nem morta! 

                                                                        Luís Fernando Veríssimo 

 

  

1) Quais são os personagens da história?  
 

2) Descreva a princesa. 
 

3) Enquanto a princesa observava o lago do castelo o que aconteceu? 
 

4) Em sua opinião, por que a princesa não aceitou a proposta feita pela rã? 
 

5) No texto “Conto de fada da mulher moderna” existem pronomes pessoais do caso reto? 
Se sim, quais são eles? 


