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Atividade para segunda-feira (29 de junho de 2020) 

 

*MATEMÁTICA: UNIDADE 3 

HORA DE ORGANIZAR e UM PASSO A MAIS 

PÁGINAS: 71 A 73. 

 

* VALORES E PRINCÍPIOS - RELIGIÃO 

CONTEÚDO: A PAZ SE CONSTRÓI COM PEQUENAS AÇÕES. 

PÁGINA: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção da atividade referente ao dia 26/06 
 

*MATEMÁTICA: UNIDADE 3 

PÁGINA 69 

 
 

*CIÊNCIAS: UNIDADE 4 

PÁGINA: 141 

Haveria uma grande diminuição na produção de alguns frutos. Muitas plantas 

são especializadas para serem polinizadas apenas por um tipo de animal. Sem 

ele, não haveria a polinização dessas plantas, e elas poderiam entrar em 

extinção. 

 

PÁGINA: 142 

BRÓCOLIS 



COUVE-FLOR 

ALCACHOFRA 

JASMIM 

 

PÁGINA: 144 

  



COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

Jandaia do Sul, ............ de .............................................. de 2020 

  

Aluno (a):.............................................................................................................................. 4º Ano  

Profª : Elisângela Flávia Verginio Pereira 
 

Avaliação de Língua Portuguesa 
A CASA 

 

Era uma casa 

Muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

Ninguém podia 

Entrar nela não 

Porque na casa 

Não tinha chão 

Ninguém podia 

Dormir na rede 

Porque a casa 

Não tinha parede 

Ninguém podia 

Fazer pipi 

Porque penico 

Não tinha ali 

Mas era feita 

Com muito esmero 

Na Rua dos Bobos 

Número Zero. 

 

Vinicius de Moraes 

 

1) Responda de acordo com o texto: 

 

a) Qual é o título do texto? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual é o tema desse poema? 

(       ) a rua  

(       ) a casa 

(       ) a parede 

 

c) Quem escreveu o texto? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é o endereço da casa? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

e) As pessoas podiam entrar na casa ou dormir em uma rede? 

(       ) SIM                      (       ) NÃO  

 



 

f) Que adjetivo caracteriza essa casa? 

(       ) suja 

(       ) triste 

(       ) engraçada  

 

g) Quantos versos há no poema de Vinicius de Moraes? 

(       ) 20 versos 

(       ) 21 versos 

(       ) 22 versos 

 

h) Após a leitura, é possível concluir que A Casa, escrita por Vinícius de Moraes se trata de: 

(       ) um conto 

(       ) um poema 

(       ) uma reportagem 

 

2) Relacione a primeira coluna com a segunda: 

(   1   ) Poema 

(   2   ) Versos 

(   3   ) Rimas 

(   4   ) Estrofes 

(        ) é um texto com versos, rimas e estrofes 

(        ) são as linhas que compõem um poema 

(        ) são as palavras que combinam 

(        ) são grupos de versos 

 

3)  Complete com as letras M ou N. 

 

 pe......sou                              co.....prido 

 ta......bor ca.....po 

 ba......bu co.....tato     

 ciê......cia po.....to 

 co......panheiro     qui.....tal 

 

4) Coloque vírgula quando necessário. 

 

a) Mariana foi à escola e levou lápis caderno borracha lapiseira e livro. 

 

b) São Paulo 24 de fevereiro de 2005. 

 

c) Naquela fazenda há porcos bois cavalos e galinhas. 

 

d) Comprei feijão arroz carne e macarrão. 

 

 

5) Complete as frases com pronomes pessoais. 

 

a) Catarina ganhou uma boneca. _____________ gostou muito do presente. 

 

b) Manoel e Fernando são irmãos. _____________ jogam futebol de salão.  



 

c) Eu e Gabriela fomos ao circo. _______________ adoramos o palhaço. 

 

d) Marcio foi sorteado. ____________ ganhou uma bicicleta prateada. 

 

e) As garotas vão dançar no festival. _____________ ensaiaram muito bem. 

 

 

6) Sublinhe os verbos e classifique-os quanto ao tempo verbal. 

 

a) Julia e Renan correram atrás do cachorro. 

___________________________________ 

 

b) Gabriela gosta de desenhar. 

___________________________________ 

 

c) Mais tarde, sairei com o papai. 

___________________________________ 

 

d) O médico assistiu o doente. 

___________________________________ 

 

e) Amanhã eu irei ao baile. 

___________________________________ 

 


	A CASA

