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Atividades referente ao dia 18/05/2020____ Segunda-feira 

Português: Conteúdo: Cuidados com a natureza: Unidade 1 

Hora de organizar 

Fazer os exercícios das páginas 26 e 27. 

 

História: Conteúdo: 1º Bimestre: Unidades 3: Um novo centro 

econômico no Brasil e 4: A colônia portuguesa se revolta. 

 Trabalho de História. 

Pode ser feita na folha de papel almaço, copiada e respondida pelo aluno, com 

cabeçalho e nome completo ou impressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul,18 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

                     Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação de História 

1) Ao contrário dos portugueses, os espanhóis tiveram muita sorte ao chegar 

ao território americano, pois suas colônias eram ricas em quê? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) No século XVIII, iniciou- se no interior do território brasileiro uma busca 

por indígenas, a fim de fazer o quê? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) Aqueles que chegavam às minas em busca de enriquecimento rápido, 

vindos de outras partes do território brasileiro, receberam dos paulistas o 

apelido de emboabas. Logo o choque de interesses entre diferentes 

grupos de mineiros geraria o quê? 

a) Guerra dos bandeirantes 

b) Guerra das entradas 

c) Guerra dos emboabas 

4) Tanto a mineração do ouro quanto a exploração agrícola do café 

induziram a vinda de imigrantes para o Brasil. Entre os principais povos 

que vieram naquele período se destacam dois. Quais são eles? 

_____________________________________________________________ 

5) Complete com as palavras do quadro. 

 Portugal              ouro                   africanos          bandeirantes        japoneses         imigrantes 



a) O __________________________ foi um metal que despertou muito 

interesse dos portugueses. 

b) Entre aqueles que buscavam o ouro estavam os __________________. 

c) Os ____________________________foram fundamentais para a 

formação do povo brasileiro. 

d) Os decasséguis são descendentes de ___________________________. 

e) Os ______________________ foram trazidos à força para o Brasil, para 

servir de mão de obra escrava. 

f) Como colônia de ________________________, o Brasil teve por muito 

tempo de ceder aos interesses da metrópole. 

6) A coroa portuguesa cobrava, dos responsáveis pela extração do ouro, o 

quê? 

a) Impostos 

b) Direitos  

c) Mão de obra  

7) Quais eram os dois impostos mais conhecidos cobrado pelos 

portugueses? 

____________________________________________________________ 

8) Pessoas escravizadas que fugiam de seus senhores se organizavam em 

comunidades chamadas de quê? 

____________________________________________________________ 
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Correção dos exercícios do dia 15/05/2020___ Sexta-feira 

 

Matemática 

Página 26 

1) 

 

2) 10.000                                                99.999 

9.999              99.998 

 

3) a) valor absoluto 

valor relativo 

 

b) valor relativo 

    valor absoluto 

 



 

 

 

 

 

 


