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Atividade para segunda-feira (27 de abril de 2020) 

 

Português: Produção de texto 

 

Título: Um mundo imaginário 

 

OBS: A produção textual deve ser feita no caderno de português.  

 

 

Matemática: Conteúdo – Que tempo louco! - Unidade 4 

Vasculhando ideias – páginas 84 e 85. (resposta pessoal) 

Para inicio de conversa – páginas 86 e 87. (fazer a leitura e responder os 

exercícios da página 87). 

 

 

Religião: O decreto do governador do mundo página 9 

Resolver os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 10 e 11. 

 

 

 
Correção da atividade referente ao dia 23/04 

 

Português: Conteúdo – Palavras e sensações: Unidade 4 

Siga em frente –  

 

página 85 

Exercício 1 

A) olfato e visão. 

B) Audição e tato. 

C) Audição e paladar. 

D) Visão e tato. 

 

Exercício 2 

A brincadeira feita no poema com nome de dois temperos, a salsa e a cebolinha, 

que são verdes e bem cheirosos, e normalmente chamados de cheiro-verde. 

 



Exercício 3 

Resposta pessoal. 

 

Exercício 4 

A ideia é a de que uma voz de veludo é tão macia quanto o referido tecido, 

portanto boa para embalar a menina. 

 

Exercício 5 

A palavra “lentamente” está escrita dessa forma porque a intenção do poema é 

demonstrar visualmente como a menina foi fechando os olhos, aos poucos. 

 

página 86. 

Exercício 6 

A outra palavra é “trovão”. Ela foi usada, provavelmente, para indicar que o seu 

Alfredo estava gritando, com uma voz alta e forte como um trovão. 

 

Exercício 7 

A palavra “azedo”. 

 

Exercício 8 

Tatear com os dedos pode dar a noção da forma, por exemplo, de uma flor. 

Assim, o tato ajuda a formar uma imagem, mesmo na ausência da visão. 

 

 

 

Ciências: Conteúdo – Classificação dos animais: Unidade 3 

 

página: 143 

Exercício 1 

A) Seu formato não é muito hidrodinâmico. Suas nadadeiras têm formato de 

pernas e facilitam a locomoção por terra e não para o nado. 

B) A coloração do peixe-morcego permite que ele se camufle no ambiente. 

Suas nadadeiras em formato de perna (ou pata) permitem que ele caminhe 

sobre o substrato no fundo do mar. 

 

página: 148 

Exercício 1 

A) animais 

B) invertebrados 

C) terrestre 

D) peixes 



E) larva 

F) escamas 

G) asas 

H) leite 

 

Exercício 2 

 

 


