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Atividades referente ao dia 20/05/2020____ Quarta-feira 

Português: Conteúdo: Cuidados com a natureza: Unidade 1 

Um passo a mais 

Ler a página 28 e responder a 29. 

 

Matemática: Conteúdo: 1º Bimestre: Compondo com formas e 

4: Que tempo louco. 

 Trabalho de matemática 

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

cabeçalho e nome completo ou impressa. 

Importante para quem for fazer copiado: 

 No exercício 1 só colocar a resposta. 

 No 2 desenhar somente as formas geométricas e pinte com a cor 

indicada. 

 No 3 escolha uma das figuras e reproduza. 

 No 6 não precisa desenhar o gráfico. 

 No 7 só resolva as continhas não precisa desenhar a cruzadinha. 

 No 8 resolva as continhas não precisa fazer o desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

                Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação de  Matemática 

1) Observe e responda. 

 



 

 

4) A temperatura de ebulição de uma substância é a temperatura em que 

ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Veja o que ocorre 

com algumas substancias do nosso dia a dia: 

 

Substância Temperatura (oC) 

Agua 100 

Etanol 78 

Ferro 3000 

Cobre 2595 



 

a) Escreva o nome das substancias da tabela de acordo com a ordem 

crescente de suas temperaturas de ebulição. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) Das quatro substancias indicadas, qual atinge o estado gasoso a uma 

temperatura menor? E qual delas atinge à maior dessas temperaturas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c) Calcule a diferença entre as temperaturas de ebulição do cobre e da água. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
5) Leia a notícia a seguir: 

Saúde divulga primeiro balanço com casos de Zika no País 

De fevereiro até 2 de abril de 2016, foram notificados 91,3 mil casos da doença 

no Brasil. Também foram apresentados novos dados de dengue e Chikungunya. 

Neste mesmo período, foram registradas 7584 gestantes com casos suspeitos 

da doença, sendo que 2844 casos foram confirmados. 

Agora, responda: 

a) Entre as gestantes com suspeita da doença naquela data, quantas ainda 

não haviam recebido a confirmação? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Os 7584 casos suspeitos de Zika entre gestantes ocorreram durante 3 

meses do ano de 2016. Qual o número médio de casos registrado em 

cada mês?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6) Observe o gráfico e veja o número de pessoas que compareceram à feira 

estadual de malhas em Curitiba, durante a semana e responda: 



 

7) Resolva as operações e preencha a cruzadinha com os resultados, 

observando as setas. 
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Correção dos exercícios do dia 19/05/2020___ Terça-feira 

Matemática  

Páginas 28 e 29 

 



 

 



 


