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MÁQUINAS SIMPLES – LIVRO O MUNDO SOBRE RODAS 

Surge a roda 

 

Por um longo período de tempo, o homem 
se locomoveu a pé e carregou seus pertences 
sobre os ombros ou amarrados nas costas. Até 
que, há pouco mais de 5.000 anos, a roda foi 
inventada. Não se sabe por quem. As primeiras 
rodas eram rudimentares discos de madeira 
maciça, cortados transversalmente de troncos de 
árvore. E justamente por serem rudimentares, 
embora isso fosse um avanço já que antes não 
existia roda, tornou-se necessário aperfeiçoá-lo 
com o passar do tempo. As rodas rachavam e 
depois quebravam quando fazia muito calor. E se 
desgastavam de modo desigual nos caminhos 
cheios de buracos. Simplesmente não duravam 
muito, os sumérios finalmente, encontraram um 
meio de vendar o tempo e enfrentar as estradas: 
inventaram uma roda de três segmentos.  

 



  

A vantagem da roda de três segmentos era que cada segmento podia ser 
substituído, quando danificado, sem inutilizar a roda toda. O vime, por ser flexível, 
forte e fácil de ser trocado, prendia os segmentos entre si.  Surgia uma roda resistente 
e bem durável.  



  

Proposta:  

Leia a proposta com atenção.  

Responda as questões de acordo com o enunciado.  

Se for necessário, releia o texto. 

Escreva respostas completas e com letra legível. 

 

1. Circule as palavras que você desconhece o significado, pesquise no dicionário e 
registre aqui.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

2. A invenção da roda facilitou a vida do homem? Como? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

3. Atualmente quais meios de transporte faz uso das rodas para transportar 
pessoas e/ou animais? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 



  

4. Desenhe uma cena de uma invenção feita pelo o homem que utilize rodas e 
que é tão importante para o seu dia-a-dia. Pinte com capricho! 

 

 


