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4º ANO “B” 

Professora: Elisângela  

 

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020) 

 
História: Conteúdo: A colônia portuguesa se revolta – Unidade 4 

 

• Assistir a vídeoaula do link abaixo: 
https://youtu.be//7Zhway3onMY  acesse dia 13/04/2020 
 

 

A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de 

descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento 

de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre esses 

movimentos, algumas revoltas são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos 

ou defesa de interesses de membros da elite colonial, e outras revoltas pregavam uma 

independência em relação a Portugal. 

 

APOSTILA: 

• Responder o vasculhando ideias páginas: 140 e 141. (resposta pessoal) 

• Fazer a leitura das páginas: 142 a 145 e resolver as atividades da apostila páginas: 

142, 144, 145, 148 e 149. (recortar o encarte da página: 221 – A organização do 

quilombo, colar nas áreas sombreadas da ilustração da página 145). 

 

 

Matemática: Conteúdo: Compondo com formas: Unidade 3 

Ampliação e redução 

Exercícios da apostila páginas: 73 e 74. 

 

 

 

 Português: Conteúdo – Histórias para imaginar: Unidade 3 

Sinônimos e Antônimos 

 

• Assistir a vídeoaula do link abaixo: 
https://youtu.be/lLFoow5OzLA acesse dia 13/04/2020 
 

• Copiar a explicação e os exercícios no caderno de português. 

 

 

 

https://youtu.be/7Zhway3onMY
https://youtu.be/lLFoow5OzLA


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de abril de 2020. 

Professora: Elisângela                                  Série: 4º ano B 

Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Sinônimos e antônimos 

Lembre que: 

Quanto à significação, as palavras podem ser: 

• Sinônimas: quando têm significados semelhantes. 

Exemplo: medrosa; temerosa. 

• Antônimas: quando têm significados contrários. 

Exemplo: alto; baixo. 

 
 

Atividades 
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 – 

b) ajudar – 

c) lembrar – 

d) aroma – 

e) querer – 

f) alvo – 

g) morar – 

h) bonito – 

i) certo – 

j) resolver – 

k) distante – 

 

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

 

a) Este menino é bom. 

(                          ) 

 

b) Aquele homem é alto. 

(                          ) 

 

c) Meu cachorro Peludo é manso. 

(                          ) 

 

d) O dia está claro. 

(                          ) 

 

e) A lua desaparece no céu. 

(                          ) 



Correção da atividade referente ao dia 13/04 

Português – Apostila 
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Exercício 2 - Ligue 

 

Situação inicial – Fala-se do reino de um jovem sultão, que se casou com uma princesa. (...) 

 

Complicação – Aparecem novos personagens, como Sherazade e o pai dela. (...) 

 

Clímax – Sherazade, na noite de núpcias, pede para se despedir de sua irmã caçula e (...)  

 

Desfecho – O sultão descobriu-se apaixonado por Sherazade (...) 

 

Exercício 3 

O conto não é narrado por um personagem da historia e sim por um narrador que não participa dela. 

 

Página 69 

1) “Cinderela”, “O sapatinho de Cristal” ou “Gata Borralheira”. 

 

2) Cinderela, a madrasta malvada, as duas filhas da madrasta, a fada madrinha e o príncipe. 

 

 

3) A heroína é a protagonista, Cinderela, e a vilã é a madrasta malvada, auxiliada pelas suas filhas. 

 

4)  

A) Não, A situação inicial do conto retrata a vida de Cinderela antes de ela ficar sabendo do baile em 

que o príncipe escolherá sua noiva: sua vida feliz ao lado do pai viúvo, o casamento dele com sua 

segunda esposa, a morte do pai e a vida dura que a madrasta e suas filhas impõem à Cinderela. 

B) O convite do príncipe a todas as jovens do reino para participarem de um baile em que escolheria 

sua noiva e a proibição da madrasta de que Cinderela compareça ao evento. 
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C) Representa a cena em que a fada madrinha ajuda Cinderela a superar o problema, ou seja, ir ao baile, 

apesar da proibição da madrasta. Retrata a fada preparando-se para transformar uma abobora em 

carruagem.  

D) Retrata o baile no castelo, quando o príncipe se apaixona por Cinderela. O final dessa cena é 

Cinderela saindo apressada do baile porque o feitiço da fada madrinha terminará à meia-noite, 

esquecendo um pé de seu par de sapatos de cristal. 

E) Sim, o momento decisivo da história é a cena em que, após maquinações da madrasta malvada e de 

suas filhas, finalmente Cinderela consegue experimentar o sapato de cristal e, assim, ser reconhecida 

como a jovem pela qual o príncipe se apaixonou no baile. 

F) Cinderela se casa com o príncipe. Cinderela perdoa à madrasta e a suas filhas. 
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Exercício 2 

A) 

 
B) nove 

 

Exercício 3 

A quantidade de pixels é quadruplicada. 
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Exercício 4 

A)                                                                                        B) 
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Exercício 5 

 
Altura Foguete Árvore Caminhão Casa 

Original 9 9 10 21 

Ampliação/ 

Redução  

18 27 5 7 

 

 

                                                                                                     



 


