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Atividade para sexta-feira (15 de maio de 2020) 

- Português: Conteúdo – Cuidados com a natureza: Unidade 1 

M antes de P e B 

TRILHAS DA LINGUAGEM – páginas: 20 E 21.  

Resolver os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

- MATEMÁTICA :UNIDADE 1 

CONTEÚDO: UM JEITO DE SER E DE VIVER 

* RESOLVER OS EXERCÍCIOS DAS PÁGINAS: 22 E 25. 

* PÁGINAS: 24 E 25 – RECORTAR AS CARTAS DO ENCARTE 

1(PÁGINA:153) E DEPOIS JOGAR. REGISTRAR NA TABELA DA 

PÁGINA 25 OS PONTOS E CADA RODADA. 
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 Aluno (a):....................................................................................................... 4º Ano B 

 Profª : Elisângela Flávia Verginio Pereira                                              

                                                

Avaliação de Geografia 
1) Relacione: 

( 1 ) Mapa político  

( 2 ) Mapa físico 

( 3 ) Mapa turístico  

 

(    ) Apresentam  informações sobre a divisão política do território, suas divisões estaduais e fronteiras 

com países vizinhos.  

(    ) Apresentam características físicas de determinada área ou de algum território, como localização de 

rios, lagos, mares, planaltos, serras, planícies, etc. 

(    ) Indicam a localização de restaurantes, hotéis, rodoviárias e atrações turísticas. 

 

2) Esse mapa é uma representacao do: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(     ) Mapa político                         (     ) Mapa físico                       (     ) Mapa turístico 

 

 

3) Escreva o tipo de mapa que precisamos ter em cada uma das situações a seguir. 

 

a) Conhecer as divisas de determinado estado. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Conhecer a localização dos principais pontos turísticos de determinada localidade. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Conhecer a localização de serras, rios e montanhas. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



4) O que é comum no uso dos mapas? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) Marque um X nas alternativas corretas. 

 

(    ) Os mapas também são um meio de comunicação importante utilizado em nossa sociedade. 

 

(    ) O significado dos elementos mapeados costuma ser indicado por legenda. 

 

(    ) A escala estabelece a proporção entre as medidas do mapa e as dimensões reais do terreno 

representado. 

 

(    ) A escala é apresentada por meio de um marcador de centímetros, e geralmente se localiza debaixo do 

mapa, próxima a uma das laterais. 

 

6) O que é densidade demografia? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7)  O que é escala? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8) Os mapas são compostos por elementos como símbolos e cores. Desenhe símbolos para representar: 

a) Indústria                                         b) Escola                                           c) Residências. 

   

 

 

OBSERVAÇÃO: Fica a critério do aluno imprimir ou copiar os trabalhinhos que deverão ser feitos das 

diversas disciplinas. Posteriormente será agendada algumas datas para serem entregues no colégio. 

Qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada. Professora Elisângela.   

 



 

Correção da atividade referente ao dia 14/05 

- Português: Conteúdo – CUIDADOS COM A NATUREZA: Unidade 1 

SIGA EM FRENTE ... 

PÁGINA 19 

EXERCÍCIO 1 

(    ) 

(    ) 

( X) 

 

EXERCÍCIO 2 

8 passos. 

 

EXERCÍCIO 3 

4 

5 

2 

1 

3 

 

EXERCÍCIO 4 

RESPOSTA PESSOAL 

 

EXERCÍCIO 5 

RESPOSTA PESSOAL 

 

 - GEOGRAFIA: Unidade 1 

 

PÁGINA: 162 

RESPOSTA PESSOAL 

 

PÁGINA: 165 

RESPOSTA PESSOAL 

 

PÁGINA: 167 

EXERCÍCIO 1 

 

A)  Precariedade das construções, falta de saneamento básico, localização 

perigosa habitações, rio poluído, lixo espalhado etc. 

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

rio. Promover programas de educação, habitação e emprego para as 



pessoas de menor poder aquisitivo, abrir e pavimentar ruas, investir em um 

sistema de saneamento básico, iluminação pública, escola, postos de saúde 

etc.  

 

PÁGINA: 168 

EXERCÍCIO 1 

 

A)  O autor descreve elementos naturais e culturais, como pessoas e suas 

formas de relacionamento. Elementos da paisagem: pontes de tábua, 

garrafas de plástico azuis, casas, mangue, maré cheia, diques, montes de 

lixo. 

B) As casas ficam muito próximas umas das outras e que as crianças convivem 

com o lixo e outros perigos.  

 

 

PÁGINA: 170 

RESPOSTA PESSOAL 

 

 

PÁGINA: 171 

EXERCÍCIO 1 

A)  V 

B)  V 

C)  F.  Áreas com grande número de pessoas, praças e prédios correspondem 

a paisagens urbanas. 

D)  V 

E)  F. Maior quantidade de construções e pessoas é característica da paisagem 

urbana. 

 

EXERCÍCIO 2 

RESPOSTA PESSOAL 

 

PÁGINA: 172 

EXERCÍCIO 3 

Papelão, plástico, zinco, madeira e alvenaria. 

 

EXERCÍCIO 4 

 



 


