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 Teobaldo é arqueólogo. Ele estuda 

antiguidades. Uma das coisas que ele faz é 

determinar a idade de uma peça antiga, isto 

é, descobrir há quantos anos a peça foi 

feita. 

1) Pesquise e responda no seu caderno: 

a) Quantos anos são necessários para formar um século?________ 

b) Uma década é um período de tempo maior ou menor que 1 século? 

Quantas vezes?____________________________________ 

 

2) Veja alguns objetos expostos no museu em que Teobaldo trabalha. 

 

 

 Agora, responda em seu caderno as perguntas abaixo. 

a) A escultura foi feita há mais ou menos de 3 séculos? Por quê? 

b) É verdade que o castiçal foi feito há mais de 5 séculos? Por quê? 

c) Quantas décadas separam o ano da escultura do ano do castiçal? 

d) Qual dessas 3 peças é a mais antiga? 

e) Quantos séculos, aproximadamente, separam a data da moeda da data 

do castiçal? 

 

1) Um jogo de futebol a que Fernando e Gil 

assistiram começou às 16:10. O 1º tempo 

durou 46 minutos. Depois de 22 minutos de 

intervalo, começou o 2º tempo, que durou 

47 minutos.  

 

a) A que  horas terminou o 1º tempo?___________________________ 

b) A que horas o jogo foi reiniciado depois do intervalo?____________ 

c) É verdade que o jogo, sem contar o intervalo, demorou mais de 2 horas? 

Por  quê?_____________________________________________ 

d) O jogo terminou antes ou depois das 18 

horas?________________________________________________ 

 

2)  Dona Lúcia fez faxina em sua casa nos dias assinalados em destaque no 

calendário. Se continuar nesse ritmo, em que dias do mês que vem dona 

Lúcia vai fazer faxina? 

3) Quantos séculos, quantas décadas e quantos anos separam estes 

dois acontecimentos? 

 

 

 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
Escultura alemã de Pietã 

(1420) 
Castiçal de cerca de 

(1670) 

 

 Castiçal de cerca de 
(1670) 

Moeda de Nero 55 d.C. 

Ano de 1500: chegada dos português ao 
Brasil. Óleo sobre tela de Helios 
Seelinger, Rio de Janeiro, 1918. 

Ano de 1969: chegada do homem à Lua. O 
astronauta Edwin Aldrin em atividade externa 
durante a missão Apollo 11 (1969) 



 

 Alguns artistas estrangeiros pintaram cenas do Brasil no início da 

colonização portuguesa. Veja algumas: 

 

 

 

 

 

1. Do ano em que foi pintada a tela  1 até o ano em que foi pintada a 

tela  2, quantos anos se passaram? 

2. Há mais ou menos  de dois séculos entre as datas em que foram 

produzidas as telas 1 e 3? 

3. Quantas décadas e quantos anos separam a data da pintura da 

tela 1 da data da pintura da tela 3? 

 Estas telas foram pintadas por artistas modernistas brasileiros. 

 

 

 

 

4. Quantos anos depois de Anita Malfatti  ter pintado A boba, 

Tarsila do Amaral pintou Abaporu? 

5. Você conhece alguma tela de artista brasileiro? Qual? 
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