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ATIVIDADES DO DIA 05/06/2020 

Geografia 

Apostila, páginas 168, 169 e 170. 

Matemática 

Página 53. 

Português 

1) Reescreva as frases completando com os nomes dos desenhos: 
 
 

a) A panela está sem a                        . 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Vamberto gosta de tocar                    . 

__________________________________________________________________________ 

2) Complete as palavras com M ou N. 

se____tar                  li_____po                   co_____cha                 ca_____po 

ga_____ba                ge_____te                 bo_____beiro               ma_____ga 

seme_____te            ta_____pa                 li_____do                      u_____bigo 

3) Leia as palavras e em seguida coloque-as na coluna correta: 

Bombom – pomba – lombo – rampa – lâmpada – bambu – umbigo – sempre – bombinha 

bambolê – calombo – embaixo – empate – embelezar – empacotar – empada 

PALAVRAS COM MP PALAVRAS COM MB 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Texto e interpretação 

 

O ÔNIBUS 

 

Fernando Paixão. O ônibus. Ed. Ática. 

Logo na esquina 

Desceu o primeiro. 

Seguiu o motorista 

Mais quatro passageiros. 

 

Desceu o segundo 

No ponto seguinte. 

Levou um susto: 

A rua estava diferente. 

 

Desceu o terceiro 

Na casa do Raimundo 

Que carrega no nome 

A raiva do mundo. 

 

O quarto desceu 

Em frente à estátua. 

Caiu-lhe na cabeça 

Uma espada de prata. 

 

Desceu o último 

Tranquilo na calçada, 

Queria sentir o vento, 

Passear e mais nada. 

 



Ficou só o motorista 

Nenhum passageiro. 

Agora, sim – ufa! –  

Podia ir ao banheiro. 

1) Por que o motorista queria que saíssem todos os passageiros? 

______________________________________________________________________ 

2) Quantos passageiros havia no ônibus? 

______________________________________________________________________ 

3) Por que o segundo passageiro levou um susto? 

______________________________________________________________________ 

4) Você já levou um susto? Quando foi? Por que levou um susto? 

______________________________________________________________________ 

5) O que o último passageiro queria fazer? 

______________________________________________________________________ 

6) Se você fosse dar outro título para esse poema, qual seria? 

______________________________________________________________________ 

7) Qual é o nome do autor do poema? 

______________________________________________________________________ 

8) Procure no texto e escreva aqui as palavras com encontro consonantal: 

______________________________________________________________________ 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 04/06/2020 

Português 
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1)  

 

 

 

2)    

 

 



 

3) M 

N 

4)   

a) in-se-to 

b) con-fu-são 

c) ven-to 

d) ven-ce-dor 

e) ri-no-ce-ron-te 

f) la-ran-já 

5) Não, as consoantes ficam em sílabas diferentes. 
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1)  

 

 

 

 

 

 

2)   

 

 

 

 

 

 

Matemática no caderno 

a) 493 – 228= 265 = duzentos e sessenta e cinco. 

b) 674 – 330= 335 = trezentos e trinta e cinco. 

c) 587 – 249= 338 = trezentos e trinta e oito. 

d) 390 – 118= 272 = duzentos e setenta e dois. 

e) 480 – 237= 243 = duzentos e quarenta e três 

f) 364 + 124= 488 = quatrocentos e oitenta e oito. 

g) 459 + 229= 688 = seiscentos e oitenta e oito. 

h) 237 + 117= 354 = trezentos e cinquenta e quatro. 

i) 369 + 013= 382 = trezentos e oitenta e dois.  

j) 428 + 107= 535 = quinhentos e trinta e cinco. 



 


