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Atividades referente ao dia 16/06/2020____ Terça-feira 

Matemática: Conteúdo: Papel e calculadora para quê?___ Unidade 3 

Continhas de multiplicação para serem copiadas e respondidas no caderno de matemática. 

Estudar a tabuada. 

 

Português: Conteúdo: Conversar para conhecer___ Unidade 3 

Exercícios de aumentativo e diminutivo para copiar e responder no caderno de português. 

 

Geografia: Conteúdo: Quantos somos? ___ Unidade 3 

Páginas 188 e 189___ Vasculhando ideias____ Resposta pessoal. 

Responder às páginas 190 e 191. 

Ler a 192 e 193. 

Ler e responder a 194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de junho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia.                        Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas e respondidas no caderno de matemática. 

1) Arme e efetue as multiplicações. 

a) 672 x 8= 

b) 745 x 5= 

c) 4634 x 6= 

d) 1728 x 3= 

e) 3241 x 8= 

f) 2868 x 4= 

g) 2518 x 2= 

h) 979 x 7= 

i) 1457 x 9= 

j) 947 x 4= 

k) 618 x 6= 

l) 2390 x 4= 

  

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de junho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia.                        Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas e respondidas no caderno de português. 

1) Reescreva as frases, colocando no aumentativo as palavras destacadas. 

a) O rapaz comprou um chapéu. 

______________________________________________________________ 

b) O cão fugiu e se escondeu atrás do muro. 

_________________________________________________________________ 

c) O nariz do palhaço era vermelho. 

_________________________________________________________________ 

d) Que peixe André pescou! 

___________________________________________________________________ 

e) O corpo do gigante não passou pela sala. 

__________________________________________________________________ 

2) Reescreva as frases, colocando no diminutivo as palavras destacadas. 

a) O corpo do cavalo estava pintado para o desfile. 

_____________________________________________________________________ 

b) O rapaz usava um chapéu para se proteger do sol. 



_____________________________________________________________________ 

c) Os escoteiros assaram batatas na fogueira que tinham acendido. 

_______________________________________________________________________ 

d) Na casa em cima do morro mora uma senhora gentil. 

______________________________________________________________________ 
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Correção das atividades do dia 15/06/2020____ Segunda-feira 

Matemática 
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1)  

Quantidade de açúcar (em gramas) Preço (em reais) 

1.000 1 

2.000 2 

7.000 7 

18.000 18 

 

2) O número da coluna da esquerda é igual ao da coluna da direita, na linha correspondente, 

acrescido de três zeros a direita. Ou seja, o número da esquerda é três ordens maior que o 

número da direita. 

3) a) 50 

b) 500 

c)90 

d) 900 

4) a) O número avança uma ordem para a esquerda (vai para uma ordem maior). Assim, é 

acrescido um zero à direita do número. 
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b) Sim. O nosso sistema numérico é decimal. Por isso, a cada 10 itens de certa ordem, há um 

item de ordem maior. Ao multiplicar uma quantia por 10, temos 10 vezes um conjunto, ou seja, 

esse conjunto adquire uma ordem maior. 

c) O número avança duas ordens para a esquerda (vai para a ordem 100 vezes maior). Assim, 

são acrescidos dois zeros à direita do número. 

d) Sim. O nosso sistema numérico é decimal. Por isso, a cada 10 itens de certa ordem, há um 

item de ordem maior. Ao multiplicar uma quantia por 100, temos 100 vezes um conjunto, e, 

portanto, esse conjunto fica duas ordens maior. 

e) Ao multiplicar um número natural por 10, basta acrescentar um 0 à direita dele. Ao multiplicá-lo 

por 100, basta acrescentar 2 algarismos 0 à direita desse número. Quando um número natural é 

multiplicado por 1.000, acrescentam-se três algarismos 0 à direita desse número, e assim por 

diante. 

Português 
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1) Não 

2) Não 

3) Tinha ( verbo ter), profissão ( substantivo). 
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4) a). Sugere uma janela pequena. A terminação –inha indica diminutivo. 

b) (X) Janelona 



5) a) Historinha e Pedrinho. 

b) Primeirão. 

c) Apresentação. 
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6) (X) carinho  

 

7) a) Carinho 

b) Desprezo 

c) Deboche 

d) Carinho 

e) Desprezo. 

 

8) A netinha de Lobatão. 

História 

Página  

1) No jornal O Estado de São Paulo. 

2) O jornal data de 3 de setembro de 1980. 

3) Ouro Preto foi considerada Cidade Monumento Nacional em 1933. 

1980 – 47= 1933 

4) A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

5) É um conjunto de documentos e pareceres acompanhado de 400 fotografias, em que 

constam os aspectos históricos, artísticos e culturais da cidade de Ouro Preto, 

elaborado por uma comissão técnica de oito pessoas da Unesco. 



 

 

 

 


