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Atividade para o dia 23/04/2020___ Quinta-feira  

 

Português___ Unidade 4 _____ Palavras e sensações 

Observar as páginas 78 e 79 e responder o vasculhando ideias pode ser na 

apostila. 

Para início de conversa 

Ler o poema “Sou um guardador de rebanhos” e responder as páginas 81 e 

82. 

Matemática___ Unidade 3 ____Compondo com formas 

Um passo a mais___ página 82____ fazer o exercício 2. 

Para ir além___ página 83____ 3 e 4.  

Importante: No exercício 4 vocês deverão desenhar os triângulos em um 

sulfite da maneira que está aí na apostila, desenhe vários pois não 

estaremos na sala para trocarmos, em seguida com cada tamanho de 

triângulo forme figuras geométricas. 

 

Geografia 

Unidade 4____ Entendendo mapas 

Observar as páginas 196 e 197 e responder o vasculhando ideias na apostila. 

Ler a 198 e grifar o 1º parágrafo. 

Ler a 199 e grifar 1º parágrafo. 

Responder a 200. 

 

 

 



Correção dos exercícios do dia 20/04/2020 

Matemática 

Página 80 

1) Patchwork, mosaico, bordados, colares e pulseiras. 

 

2) Ela ficará distorcida para os lados. 

 

3) A largura e a altura da imagem devem ser aumentadas na mesma 

proporção: quando a medida de uma dobra, a medida da outra, também 

deve dobrar. 

 

4) Nas imagens digitais, cada cor é representada por um pixel. Quando 

uma imagem tem seu tamanho duplicado, a quantidade de pixels 

aumenta em cada dimensão da imagem (na largura e na altura) -----

significando que, na prática, essa quantidade não dobra. 

 

5) É possível, a partir de um vértice, traçar uma linha reta que o ligue a 

outro vértice. Essa linha pode coincidir com um lado da figura dada ou 

formar um triângulo dentro dela. 

 

Um passo a mais ___ Página 81 

1) a) Um triângulo e um retângulo, ou dois triângulos. 

b) Dois triângulos, um triângulo e um retângulo. 

c) Dois triângulos e um retângulo. 

d) Resposta pessoal. 

 

História 

Página 142 



1) A grande motivação das pessoas que iam para a região das minas era a 

do enriquecimento rápido, graças a descoberta do ouro. Isso estimulava 

as pessoas a se submeter àquelas condições de trabalho. 

2) Resposta pessoal. 

Página 144 

(X) pessoas de diversos segmentos da sociedade, entre elas colonos, 

grandes proprietários rurais, comerciantes, poetas, escritores, mineradores, 

pessoas letradas, padres e a população em geral, em algum momento 

procuraram defender seus direitos. 

(X) revoltas e guerras aconteceram em diferentes regiões do Brasil e por 

diversas cousas. 

Página 147 

Respostas pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


