
 
 
 
 
 

 

  Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre 

1. Observe as imagens a seguir e escreva o nome da matéria-prima utilizada na fabricação dos objetos 
representados nelas.  

a) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

b) 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

c) 

 

 

 

_____________________________________________ 

d) 

 

 

 

_____________________________________________ 

e) 

 

 

 

____________________________________________ 
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2) Leia as frases a seguir a respeito dos ferros de passar roupas e assinale com um X as que estiverem corretas.  

 

 

 

 

 

a) (      ) Ferros antigos funcionavam com brasas que eram colocadas dentro dele. 

b) (      ) Ferros atuais funcionam com carvão que são colocados dentro dele. 

c) (      ) Os primeiros ferros funcionavam somente se ligados à rede de energia elétrica. 

d) (      ) Ferros atuais apresentam diversas funções que facilitam a atividade de passar roupa. 

e) (      ) Os ferros antigos eram feitos principalmente de metal. 

2. Leia o texto a seguir e, depois, faça o que se pede.   

Conheça a origem e curiosidades de alguns brinquedos 
- Bonecas: [...] até 1930, eram confeccionadas com pano, por costureiras e artesãos. Aos poucos, as bonecas 
artesanais foram substituídas pelas mais modernas, que cantam, dançam, andam de patins e bicicleta, choram, 
dormem... 
 
- Carrinhos: Feitos de madeira, os primeiros carrinhos surgiram junto aos automóveis de verdade criados pela 
indústria Renault, nos primeiros anos do século XX. Com o passar dos tempos, o material utilizado para a fabricação 
dos carrinhos mudou, e muito! Hoje eles são feitos de plástico, metal ou acrílico, têm controles moderníssimos, mas 
os tradicionais carrinhos de madeira ainda podem ser encontrados, dividindo o espaço nas prateleiras das lojas com 
carrinhos de última geração. [...] 

 (Disponível em: <http://www.ebc.com.br/infantil/ja-sou-grande/2014/02/conheca-a-origem-e-curiosidades-de-
alguns-brinquedos>. Acesso em: 9 out. 2018. Adaptado.) 

a) De acordo com o texto, de qual material eram fabricadas as primeiras bonecas? 

_____________________________________________________________________________________. 

b) Copie do texto o trecho que indica os materiais usados atualmente na fabricação de carrinhos. 

_____________________________________________________________________________________. 

 

3. De acordo com estudos, no Brasil, a cada 24 horas, são geradas 240 mil toneladas de resíduos. Muitos desses 
resíduos, no entanto, poderiam ser enviados para a reciclagem ou serem reutilizados.  

a) Qual é a diferença entre reciclagem e reuso de materiais? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 

 



 
 
 
 
 

b) Dê um exemplo de objeto reciclado e de objeto reutilizado. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 

4. A peteca é um brinquedo bastante popular de origem indígena. É produzida com materiais retirados da 
natureza, como penas e palha de milho. Que nome damos a esses materiais? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5. Os objetos apresentam diferentes características, dependendo do material do qual são fabricados.  

A família de Isabela fará um churrasco no final de semana. Quais dos objetos abaixo podem entrar em contato com o 
fogo sem derreter? Circule-os. 

 

 
Grelha     -     Pote de plástico     -     Panela     

   
 Copo de plástico   -   Espeto     -     Colher de alumínio   

 

 
 
 

6. Os alunos do 2º ano da professora Isabela produziram brinquedos com garrafas PET. Podemos dizer que a 
garrafa PET foi reciclada ou reutilizada? Por quê? 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

7. Leia um trecho da história de “Pinóquio”: 

De volta a casa, Pinóquio parou num parque de diversões e o seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, 
disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que ele quisesse… o que não lhe disseram é que os gelados o iriam 
transformar num burro! 

DISPONÍVEL EM: <HTTPS://BEBEATUAL.COM/HISTORIAS-PINOQUIO_102>. ACESSO EM: 10 OUT. 2019. 

 



 
 
 
 
 

 

Pinóquio era um boneco feito de um material muito 
usado para construir brinquedos antigamente.  

a) Você sabe que material é esse?  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
______________________________ 
 

b) Dê um exemplo de outro brinquedo que 

pode ser produzido com esse material. 

__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

8. Os materiais que não são reciclados ou reutilizados ficam na natureza até se decompor. De acordo com o que 
você aprendeu sobre o tempo de decomposição dos materiais, circule os dois objetos que mais levam tempo 
para deixarem de existir na natureza.  

 

 

                                                     

 

 

                                                                                        

 

 

 



 
 
 
 
 

9. As Bonecas Abayomi têm origem africana e, na língua indígena Yorubá, significam “meu presente”.  Essas 
bonecas são feitas de pedaços de tecidos chamados de retalhos, assim, para sua elaboração, não são 
utilizadas cola ou costura, somente nós, feitos nos retalhos. 

Marque um X nos quadradinhos que apresentam propriedades das bonecas Abayomi: 

 

Pesadas                                  Macias 

               

              Duras                      Leves 

10. Escreva verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. 

a) (____________________________) O ambiente está sofrendo com a quantidade de resíduos que os 
seres humanos produzem diariamente. Há produtos que não podem ser reciclados, por exemplo, resto 
de alimentos. 

b) (____________________________) Plásticos, metal, papel e vidro podem ser reutilizados ou reciclados. 

c) (____________________________) Reutilizar significa dar um novo uso a algo, por exemplo, garrafas pet 
podem ter diversos reusos. 

d) (____________________________) Reciclar significa que um objeto não poderá ser usado como matéria 
prima para outros objetos. 

e) (____________________________) Muitos materiais não podem passar pelo processo de reciclagem, 
sendo os principais o papel, o vidro, o metal e o plástico.  

   

11. Faça a correspondencia adequada ao tempo aproximado que alguns materiais levam para se decompor. 

 Papel      * 5 anos 

 Tecido      * Mais de 100 anos 

 Filtro de cigarro     * Mais de 100 anos  

 Chiclete      * tempo inderteminado 

 Metal      * 1 milhão de anos 

 Plástico      * Mais de 100 anos 

 Borracha     * De 3 a 6 meses 

 Vidro      * De 6 meses a 1 ano 

 Madeira pintada    * 5 anos 

 

12. Escreva nas linhas abaixo como você e sua família podem contribuir com a redução de resíduos na sua casa. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 

 

13. É possivel ter algumas atitudes para cuidar do ambiente evitando assim o disperdício, reduzindo o consumo, 
enviando os resíduos para os destinos certos e cuidar para que resíduos quebrados não causem acidentes. 
Sabendo disso, marque as alternativas corretas que podemos adotar em nosso dia a dia. 

( ) Reduzir o consumo de materiais plásticos. 

( ) Descartar os resíduos recicláveis no lixo comum. 

( ) Aumentar o consumo de alimentos industrializados 

( ) Embalar cuidadosamente os objetos que podem ferir outras pessoas. 

( ) Descatar objetos de vidros soltos em sacolas plásticas. 

( ) Enviar para o lixo comum os papéis sujos de gordura e papel higiênico. 

( ) Separar os materiais que podem ser enviados para a reciclagem. 

( ) Utilizar rezíduos orgânicos para compostagem. 

 

14. Veja com muita atenção a imagem ao lado  
para respoder as perguntas abaixo. 

a) Cite exemplos de obejotos feito de 
madeira. 

_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

b) Cite exemplos de objetos feito de 
plástico. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

c) Cite objetos feito de papel. 

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

15. Observe os produtos na imagem ao lado e 
responda às questões. 

  

a) Quais são os perigos que esses produtos 
podem oferecer se não forem armazenados em locais 
corretos? 

___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 



 
 
 
 
 

 

b) Onde esses produtos devem ser armazenados? 

____________________________________________________________________________________________ 


