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ATIVIDADES DO DIA 05/07/2020 

Português 

Apostila páginas 66 e 67. 

Matemática 

Apostila páginas 66 e 67. 

História 

(Pode ser impresso, feito no caderno ou no final da apostila) 

1) O que você entende por trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Cite dois trabalhos que sua família exerce. 

___________________________________________________________________________ 

3) Cite hábitos de boa convivência para viver em sociedade . 

___________________________________________________________________________ 

4) Por que a roda foi uma invenção importante no cotidiano das pessoas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Para que é utilizado a roda atualmente? 

___________________________________________________________________________ 

6) Ligue: 

Trabalho manual                                                          Nome da atividade especializada que                       

                                                                                     uma pessoa exerce. 

Emprego                                                                       Trabalho que exige pensamento e  

                                                                                      raciocínio. 

Trabalho intelectual                                                      Possui um cargo ou uma função. 

 

Profissão                                                                       Trabalho que exige esforço físico. 

 



7) Escreva V para frase verdade e F para frase falsa. 

(     ) De acordo com a necessidade do homem foram transformando a natureza. 

(     ) Antes da invenção da roda, os trabalhos eram muitos difíceis para a colheita e 

plantações nas lavouras. 

(     ) Com a invenção da roda, a vida do ser humano ficou mais prática e fácil. 

(     ) O trabalho não é muito importante para o ser humano. 

8) Identifique as profissões que as imagens representam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ________________________________________            ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                      ________________________________ 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 03/07/2020 

Português 

Página 65 

1) Circular as palavras: 

 

O rato roeu a roupa do rei de Roma.                 O jipe do padre Pedro é preto. 

 

Quem a paca cara compra,                                 A rata roeu a rolha da garrafa da rainha. 

paca cara pagará. 

 



2) Palavras com r no começo: rato, rata, roeu, roupa, rei, Roma, cara, pagará, rolha, rainha. 

Palavras com r no meio da sílaba: compra, padre, Pedro, preto. 

Palavras com rr: garrafa. 

 

3)   

a) ca – ri – nho  

b) car – ri – nho 

c) jar – ro 

d) lar – go 

 

Matemática 

Página 64 

5) Respostas pessoais. 

6) Como o comprimento é uma medida em linha reta, a régua é mais precisa. É possível 

medir também com a fita métrica, mas ela deve ficar bem esticada. 

Página 65 

1) Sim, o fogão. Não passa porque todos os lados do fogão são maiores do que as 

medidas da porta. 

2) Todos os lados do fogão tem a mesma medida, os lados da geladeira tem medidas 

diferentes, sendo que uma dessas medidas é menor do que a medida da porta. 

3) A medida da abertura da porta é menor do que a medida de uma das faces da 

geladeira.\ 


