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Atividades referente ao dia 13/05/2020____ Quarta-feira 

Português: 2º Bimestre: Conteúdo: Cuidados com a natureza__ Unidade 1 

Ler a página 22. 

Responder a 23. 

Assistir a vídeo aula sobre vírgula. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ffnZ3w1ho 

 

Ler e responder a página 24 e 25. 

 

Matemática: 2º Bimestre: Conteúdo: Muito mais que 1000___ Unidade 1 

Ler e responder a página 22. 

Responder a 23. 

Páginas 24 e 25 tem uma proposta de jogo. (Vocês irão definir um dia para 

jogar em família, e na apostila vocês colocarão as respostas do aluno e 

os pais que jogarem juntos marca em um rascunho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ffnZ3w1ho
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Correção dos exercícios do dia 12/05/2020___ Terça-feira 

Matemática 

Página 19 

1) a) 8.936= 8.000+ 900+ 30+ 6 

O algarismo 8 representa 8 unidades de milhar (8.000 unidades). 

O algarismo 9 representa 9 centenas (900 unidades). 

O algarismo 3 representa 3 dezenas (30 unidades). 

O algarismo 6 representa 6 unidades. 

 

b) Oito mil novecentos e trinta e seis. 

 

c)  

Antecessor Número Sucessor 

8935 8936 8937 

 

Página 20 

 

2) Valor absoluto de um algarismo é o seu próprio valor, 

independentemente da posição que ocupa em um número. 

3)  

Número Maior valor absoluto Maior valor relativo 

30.472 7, pois é o maior 
algarismo escrito no 
número. 

3, pois vale 30.000 
unidades, ocupando a 
maior ordem. 

18.754 8, pois é o maior 
algarismo escrito no 
número. 

1, pois vale 10.000 
unidades, ocupando a 
maior ordem. 

81.439 9, pois é o maior 
algarismo escrito no 
número. 

8, pois vale 
80.000unidades, 
ocupando a maior 
ordem. 

45.006 6, pois é o maior 
algarismo escrito no 
número. 

4, pois vale 40.000 
unidades, ocupando a 
maior ordem. 

 

 

 



Página 21 

1) 35.897 

5.344 

2)  

  

 

Português 

Página 20  

1) Sim, “embalagens”. 

 

2) a) m                    d) n 

b) m                     e) m 

c) m                     f) n 

 

3) Tempo, limpo, ambiental, temperatura. 

 

     4) A letra p ou a letra b. 

 

 

 

 

 

 

 



    5) 

 

Geografia 

Página 161 

Resposta pessoal. 

Página 162 

Resposta pessoal. 

Página 165 

Resposta pessoal. 

Página 167 

1) a) Precariedade das construções, falta de saneamento básico, 

localização perigosa das habitações, rio poluído, lixo espalhado, etc. 

 



b)Construir residências mais afastadas do leito do rio, fora da várzea do 

rio (área ocupada pelo rio na época chuvosa). Promover programas de 

educação, habitação e emprego para pessoas de menor poder 

aquisitivo, abrir e pavimentar ruas, investir em um sistema de 

saneamento básico, iluminação pública, escola, postos de saúde, etc. 

 


