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Atividades para o dia 05/05/2020___ Terça-feira 

Geografia: Conteúdo: Entendendo mapas__ Unidade 4 

Um passo a mais__ página 207 e 208. 

Para ir além página 209. 

 

Português: Conteúdo __ Palavras e sensações: Unidade 4 

Hora de organizar___ páginas 94 e 95. 

 

Matemática: Conteúdo__ Medidas de temperatura___ Unidade 4 

Ler e responder a página 96. 

Responder a 97, 98 e 99. 
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Correção das atividades referente ao dia 04/05/2020___ Segunda-feira 

Português___ 92 e 93 

1) a). As mesas não têm pés como as pessoas, mas as partes da mesa 

que a sustentam fazem o mesmo que nossos pés ou pernas, que 

sustentam nosso corpo. 

 

b). Os pregos não têm cabeça, mas a parte de cima de um prego parece 

um pouco com a cabeça de uma pessoa colocada em cima do corpo. 

 

c). As alças das xícaras lembram asas, porque estão na lateral do 

recipiente, como nas aves as asas estão na lateral do corpo. 

 

d). Uma poltrona não tem braço, mas uma poltrona lembra uma pessoa 

sentada, que coloca os braços sobre os apoios nas laterais do assento. 

 

e). Na boca não existe um céu, mas o palato fica na parte superior da 

cavidade oral, assim como o céu recobre tudo que está abaixo dele. 

 

2) a). Azul___ é importante lembrar a expressão “tudo azul”, que significa 

“tudo em ordem”. 

b) Verde (fome). 

c) Vermelho (de raiva). 

d) Amarelo__ é importante lembras o verbo “amarelar”, que significa “perder 

a coragem”. 

e) Roxo ( de frio). 

 



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

Um passo a mais___ páginas 150 e 151 

1) Resposta pessoal. 

2) Resposta pessoal. 

3) Não precisa fazer. 

4) ---- BA: Rio Vermelho, Jacuípe e Muritiba. 

-----SE: Capela, Itabaiana e Rosário. 

     -----PE: Ibura, Goiana e Palmar. 

    Ainda em SP, MA, MG, RS, Pará..... 

Calcula-se entre 2.000 a 3.000 comunidades pelo Brasil. 

 

Matemática: Conteúdo__ Medidas de temperatura___ Unidade 4 

Página 93 

5) a) 110 

b) 20 

 

6) a) 14º C 

b) 28º C 

c) 4º C 

d) 36º C 

e) 78º C 

 

Página94 

1) O clima deve estar úmido. As chuvas fazem que a água se aloje em 

vários objetos, criando assim focos de água limpa e parada. A 



reprodução desses mosquitos, entretanto, pode acontecer em qualquer 

época do ano, se houver condições favoráveis. 

 

2) Colocar areia em pratos de vasos, tirar água de pneus velhos e de 

outros objetos que possam acumular líquidos, tirar água de plantas 

como bromélia, tampar caixas-d’água e outros tipos de reservatório, 

colocar um pouco de cloro onde houver água parada, entre outras ações 

que evitem o acúmulo de água. 

 

3) a)  

 

 

 

 

 



b) 

 

c) Abril. 

d) Setembro 

e) No primeiro semestre. 

 

 

 

 


