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Atividades referente ao dia 30/06/2020____ Terça-feira 

Matemática: Conteúdo: Por trás do espelho___ Unidade 4 

Páginas 78 e 79___. Vasculhando ideias____ Resposta pessoal. 

Ler e responder a 80 e 81. 

 

Geografia: Conteúdo: Povo brasileiro____ Unidade 4 

Páginas 202 e 203___ Vasculhando ideias___ Resposta pessoal. 

Ler e responder a 204. 

Ler a 205, 206, 207. 

Ler e responder a 208. 

 

Português: Conteúdo: Cuidados com a natureza____ unidade 1 e Minha casa, 

sua casa___ Unidade 2 

Trabalho referente as unidades 1 e 2 da apostila. 

Importante:  

 Caso for copiar o trabalho não precisa copiar o texto. 

 Os trabalhos serão todos entregues no Colégio assim que fizermos todos, tanto das 

unidades 1 e 2, como os das unidades 3 e 4. Combinaremos uma data para a entrega 

de todos. 

 As demais disciplinas acima faremos juntos na aula virtual. 

 

 

 

 

 



 

 

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

Jandaia do Sul, 30 de junho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                     

Aluno(a):______________________________________4º Ano A 

Avaliação Mensal de Português 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

Bolo de cenoura. 
Serve: aproximadamente 8 pessoas 

Ingredientes 
 3 cenouras médias raspadas e picadas; 

 3 ovos; 

 1 xícara de óleo; 

 2 xícaras de açúcar; 

 2 xícaras de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de fermento em pó; 

 1 pitada de sal; 

 Manteiga para untar; 

 Farinha para polvilhar.  

Modo de preparo 

1. Bata no liquidificador todos os ingredientes, acrescentando a farinha aos poucos. 

2. Unte a forma redonda com furo no meio, despeje a massa nela. Asse em forno médio pré-

aquecido por 40 minutos. Tire do forno espere ficar morno e desenforme. 

1) Responda: 
 

a)    Qual é esse tipo de texto? 

_______________________________________________________ 

b)    Qual é sua função? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



c)    Qual é o título do texto? 

_______________________________________________________ 

d)    O que indicam os números usados na primeira parte da receita? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

3) Leia o texto. 

A situação dos jacarés tem melhorado ao longo dos anos, segundo Zilca Campos, ecóloga 

e pesquisadora da Embrapa Pantanal. De acordo com os levantamentos aéreos realizados 



por sua equipe, existem 3 milhões de jacarés adultos nos mais de 140 mil km2 de área 

ocupada pelo Pantanal. Isso significa que a população está estável e não corre risco de 

extinção. 

[...] 

 

Os verbos destacados no trecho estão todos no tempo 

 

a) pretérito perfeito. 

b) indicativo.  

c) presente. 

d) futuro. 

 

4) Leia o texto. 
 
Durante o Brasil colônia, aconteceram várias revoltas, entre elas a Inconfidência Mineira. 
Apesar de não ser um grande líder dos inconfidentes, Joaquim José da Silva Xavier tornou-
se símbolo desse movimento ao ser condenado ao enforcamento. O professor de História 
Juliano Custódio Sobrinho conta como isso aconteceu.  
 
Qual alternativa apresenta verbo no pretérito perfeito? 
 
a) Juliano Custódio Sobrinho conta como isso aconteceu.  
b) Durante o Brasil colônia, aconteceram várias revoltas. 
c) [...] ao ser condenado ao enforcamento. 
d) Apesar de não ser um grande líder [...] 

 
5) Leia o texto. 

 
Você sabe dizer qual é a espécie de um inseto só de olhar para ele? Algumas já são velhas 
conhecidas, como o Aedes aegypti, mosquito que tem longas patas e listras brancas – 
famoso por ser transmissor da dengue. Mas a verdade é que identificar espécies diferentes 
apenas com a visão dá um trabalho danado, em especial com elas zanzando o tempo todo 
de lá pra cá. 
[...] 

 
 
Na passagem “Mas a verdade é que identificar espécies diferentes apenas com a visão dá 
um trabalho danado, em especial com elas zanzando o tempo todo de lá pra cá”, a que 
palavra o pronome elas se refere? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 



6) Complete os espaços  com o pronome indefinido mais adequado: 

 

 

 

a) Comprei um presente para _________________ criança. 

b) _________________ merecem respeito. 

c) Não tenho _________________ problema com ela. 

d) Você precisa  de _________________  coisa? 

e) Não tem _________________ aqui. 

f) Espero aprender _________________ os verbos em português. 

g) Ela entrou na loja e comprou _________________. 

h) Ela entrou na loja e comprou _________________ sandálias. 

i) Tem _________________ batendo na porta. 

j) _________________ pessoas querem ser felizes. 

k) Não quero _________________ para beber agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos        tudo         várias    alguém      todas     nada 

cada    todos     nenhum            alguma           nada       



 

a)                           COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
b)                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
c)                              
d)                             Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
e)                                    CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

 

Correção das atividades do dia 29/06/2020____ Segunda-feira 

Português 

Página 79 

2) Para proteger as crianças e os adolescentes. 

3) Não. Há crianças que vivem na miséria e não conseguem alimentar-se adequadamente. 

Além disso, muitas não podem estudar, por falta de escolas disponíveis ou porque, muitas 

vezes, precisam abandonar os estudos para trabalhar. 

 

4) Direito a adquirir conhecimento para a prática de uma profissão.  

 

5) a)Elas estão em fila. 

 

b) Porque a fila torna a atividade mais organizada e rápida, beneficiando, assim, todos os 

envolvidos. 

        6) Resposta pessoal. 

 

História 

Página 146 

1) a) É impossível disponibilizar um espaço em que possa armazenar todo o conhecimento e 

cultura humanos. Hoje, no entanto, contamos com museus, bibliotecas, arquivos e também 

como internet, o que facilita a preservação de diversos saberes e tecnologias, garantindo a 

“memória” do ser humano. 

 

b) Diante da quantidade imensurável das criações humanas, é necessário analisar essas 

produções, selecioná-las e classifica-las. 

 

Página 147 

2) Resposta pessoal. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal. 



 

 

 


