
SEXTA-FEIRA, 08-10-2021       5º ANO 
Geografia - 1 aula - Professora responsável - Dulcinéia C. Debona. 

 
CONTRASTES TECNOLÓGICOS ENTRE AS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS/FONTES DE 

ENERGIA 
 

             Baseado num intenso processo de produção e consumo é que a utilização das fontes 

energéticas teve um aumento extraordinário, pois o setor industrial é altamente dependente de 

energia para o funcionamento das máquinas, em especial das fontes de origem fóssil (petróleo, 

gás natural e carvão mineral). 

Qual a fonte de energia mais utilizada nas indústrias? 

São elas o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses elementos demoraram 

centenas de milhares de anos para ser produzidos. Eles são utilizados na indústria por sua alta 

capacidade de combustão, como o carvão mineral, cuja queima gera energia para a produção de 

bens industrializados. 

 

 

 
ATIVIDADES:  

1) Segundo o gráfico acima, qual a fonte de energia mais consumida no mundo? 

R)____________________________________________________________________________ 

 
2) Segundo o gráfico, qual a fonte de energia menos consumida no mundo? 

R)___________________________________________________________________________ 

3) Complete a frase: 

A)  Eles são utilizados na __________________por sua alta capacidade de _________________, 

como o carvão mineral, cuja queima gera _______________________para a produção de bens 

industrializados. 

 

Ensino Religioso - 1 aula - Professora responsável - Natânia A. Semler. 
 

AULA 21 – Assista ao vídeo e acompanhe as informações no mapa mental: 

https://www.youtube.com/watch?v=NksdBY2gt8k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NksdBY2gt8k


 
 

 Após assistir o vídeo e ler o mapa mental acima, encontre as palavras no caça 

palavras: 

 

 



Educação Física - 2 aulas - Professor responsável - Lucas Kruger. 
 

Hoje vamos conhecer um pouco dos principais fundamentos usados no voleibol. 

Saque:  

  

No saque o jogador vai até atrás da linha fundo da sua quadra, segura a bola com uma mão 

e com a outra bate nela para a lançar à quadra adversária. Os saques mais utilizados pelos 

jogadores amadores são. O saque por cima e o saque por baixo. 

 
Recepção:  

 

A recepção é o primeiro contato de uma equipe com a bola. Para realizar uma recepção, o 

jogador utiliza geralmente a manchete ou o toque. 

 
Levantamento:  

 

O levantamento é normalmente o segundo toque dos três toques permitidos. Ele serve para 

preparar a jogada de ataque. A técnica mais utilizada para realizar um levantamento é o toque. 

 
Ataque:  

 



O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo deste 

fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária. A técnica mais utilizada na realização 

do ataque é a cortada. 

 
Bloqueio: 

  

Consiste em interceptar ou amortecer o ataque adversário. Saltando e formando uma 

barreira com os braços. Os jogadores podem inclusive bloquear a bola em direção a quadra 

adversaria para realizar o ponto. O toque ou desvio no bloqueio não conta nos três toques que a 

equipe tem para devolver a bola a quadra adversaria. 

 

1) O primeiro toque da equipe é feito com qual fundamento? 

A) Saque                                          C) Levantamento 

B) Ataque                                         D) Recepção 

 
2) O saque deve ser realizado de qual local da quadra? 

_____________________________________________________________________________ 

 
3) Qual a técnica mais utilizada no levantamento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


