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4º ANO “B” 

Professora: Elisângela  

 

Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) 
 

Geografia: Conteúdo – Entendendo mapas: Unidade 4 

• Assistir a vídeoaula do link abaixo: 
https://youtu.be/zlkRUxOiq2Y acesso dia 13/04/2020 

 

APOSTILA: 

• Responder o vasculhando ideias páginas: 196 e 197. (resposta pessoal) 

Fazer a leitura das páginas: 198 a 204 e resolver as atividades da apostila - páginas: 

200, 205, 206 e 207. 

 

Matemática: Conteúdo: Compondo com formas: Unidade 3 

Ampliação e redução 

• Exercícios da apostila páginas: 75 a 77. (recortar o encarte da página: 187 – Mosaico 

– colar na página 77 um mosaico seguindo um padrão criado por você.). 

 

Português: Conteúdo – Histórias para imaginar: Unidade 3 

Sinônimos e antônimos 

• Responder as atividades da apostila páginas: 71 a 73. 

 

 

Correção da atividade referente ao dia 14/04 

História - apostila 
Página 142 

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

era a do enriquecimento rápido, graças a descoberta de ouro. Isso estimulava as pessoas a se 

submeter àquelas condições de trabalho. 

2) Prata e diamante. 

 

Página 144 

Assinalar: 

( 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 causas. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zlkRUxOiq2Y


Página 148 

1 – Revolta de Beckman (1684) 

2 – Guerra dos Mascates (1710) 

3 – Conjuração Baiana (1798) 

4 – Revolta de Filipe dos Santos (1720) 

5 – Inconfidência Mineira (1789) 

 

 

Página 149 

A) DERRAMA 

B) GUERRA DOS MASCATES 

C) IMPOSTOS 

D) TIRADENTES 

E) INCONFIDÊNCIA MINEIRA. 

 

 

Português (correção da atividade realizada no caderno). 

 

1) Em cada caso, sublinhe o sinônimo da palavra à esquerda:  

Observação: se necessário faça o uso do dicionário. 

a) amplo                          grande/ comprido/pequeno 

b) ancião                          moço/maduro/velho 

c) distante                        longe/perto/próximo 

d) ganhar                         levar/doar/receber 

e) cintilam                       apagam/brilham/escurecem 

 

2) Dê os significados das seguintes palavras: 

a) gostar – amar 

b) ajudar – auxiliar 

c) lembrar – recordar 

d) aroma – cheiro 

e) querer – desejar 

f) alvo – claro 

g) morar – residir 

h) bonito – belo 

i) certo – correto 

j) resolver – decidir 

k) distante – longe 

 

3) Escreva dentro dos parênteses o antônimo da palavra destacada: 

 

a) Este menino é bom. 

( mau) 

 

b) Aquele homem é alto. 

(baixo) 

 

c) Meu cachorro Peludo é manso. 

(bravo) 



 

d) O dia está claro. 

(escuro) 

 

e) A lua desaparece no céu. 

(aparece) 

 

 

Matemática: Conteúdo da apostila: Compondo com formas: Unidade 3 

Ampliação e redução 

página: 73  
Exercício  7 

A) (multiplicadas por 2) 

     (divididas por 2) 

 

B) (multiplicadas por 3) 

     (divididas por 3) 

 

página: 74 
C) (multiplicadas por 4) 

     (divididas por 4) 

 
 


