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Atividades referente ao dia 06/05/2020____ Quarta-feira 

Português: Conteúdo __ Palavras e sensações: Unidade 4 

Página 96___ produção de texto. 

Página 97___ exercício 1 pode pesquisar na internet e o 2 não precisa fazer. 

 

Matemática: Conteúdo__ Medidas de temperatura___ Unidade 4 

Um passo a mais páginas 100 e 101. 

Para ir além páginas 102 e 103. 

 

Arte: Olhar sobre Picasso____ Páginas 17, 18 e 19 

Página___ introdução. 

Fazer página 18. 

Ler e responder a 19. 
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Correção das atividades referente ao dia 05/05/2020___ Terça-feira 

Geografia  

Página 207 

1) Resposta pessoal. 

 

Página 208 

2) a). Em uma área do estado de Tocantins. 

b). Em todos os estados: Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amazonas, 

Amapá e Tocantins. 

c). Não. De acordo com a legenda, os únicos estados que apresentam 

indústrias são Amazonas e Pará. 

d) De acordo com a legenda, as cores utilizadas nos desenhos, pois o 

símbolo é o mesmo. 

 

Página 209 

Resposta pessoal. 

 

Português 

Página 94 

1) (e) visão    (b) olfato     (a) tato       (c) paladar      (d) audição 

Página 95 

2) Quer saber o meu nome, 



Dê uma volta no jardim  

Que meu nome está 

escrito  

Numa folha de jasmim. 

3) a) vermelha 

b) preta 

c) cor-de-rosa 

d) cinzentos 

 

 

Matemática 

Página 96 

4) Resposta pessoal. 

Página 97 

5) As pirâmides têm aproximadamente 4 mil anos. 

 

6) 2020- 500= 1.520 

 

7) 2020- 1800= 220  

Há aproximadamente 2 séculos. 

8) 2020- 1946= 74 

Há aproximadamente 7 décadas. 

 

Página 98 

1) A previsão do tempo, além de verificar a situação climática no aeroporto 

do qual sairá o avião, pode prever se haverá tempestades perigosas 

tanto no caminho quanto no destino. 

 

 



2)  

 

3) Após colocar o termômetro embaixo do braço (ou na boca) da pessoa, 

espera-se por alguns minutos e verifica-se o que o instrumento indica. 

Em termômetros não digitais, a temperatura será indicada pelo tracinho 

mais próximo à marcação. Então, é só verificar a sequência dos 

números na medição do termômetro. 

 

4) O corpo humano tem temperatura que normalmente varia de 36º Ca 

37ºC. Entre 37º C e 38º C, considera-se que a pessoa está em estado 

febril. 

 

5) A melhor forma visual de expressar informações numéricas é por meio 

de um gráfico. Nessa situação, por exemplo, seria possível comparar 

dois gráficos lado a lado. Outra possibilidade seria colocar em um 

mesmo gráfico as duas informações. Além disso, é possível comparar 

dados por períodos. Na comparação em questão, se o primeiro 

semestre é o que mais apresentou casos de doenças em um dos anos, 

é possível comparar essa informação específica com ado outro ano. 

 

6) Essas palavras servem para referir a períodos longos e, por vezes, 

incertos. 

 

7) No início do terceiro milênio. 



 


