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Atividades 3° ano     -    01/07/2020  -  Professora Andreia 

 

Conteúdos trabalhados 

Apostila de Geografia – 2° Bimestre 

Páginas 164 à 179 – cap. 2  “O espaço urbano” 

Observe a imagem e responda as questões do “vasculhando ideias”. Faça os 
exercícios da pg. 166.  

Vamos refletir sobre o crescimento urbano, leia os textos com atenção e faça o que 
se pede, continuando nosso estudo vamos descobrir como as cidades crescem 
tornando-se grandes centros urbanos, leia as páginas 168 e 169 e faça as atividades. 
Na página 170, vamos entender o que é e como se dá o planejamento das cidades, 
também vamos aprender sobre infraestrutura subterrânea e os problemas do 
crescimento desordenado nas cidades. 

Na página 174 você vai conhecer as 10 maiores cidades do Brasil. Depois de realizar 
a leitura faça as atividades até a pg. 179. 

 

 

Português 

Responder as questões sobre o conteúdo estudado nos capítulos 1 e 2 da apostila de 
língua portuguesa. 
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Trabalho de Português                                                      

 Professora Andreia 

Aluno(a): 

 

1. Quais são os pronomes interrogatives? 
 

2. Escreva três palavras derivadas da palavra jornal: 
 

3. Faça a separção silábica das palavras e indique o número de sílabas: 
 

Gato – ga- to                  2 sílabas 
Cachorro -  
Consequência - 
Sinais - 
Periquito - 
Canina - 
Emoções -  
Inteligência - 
Amanhecer - 
Tranquila - 
Pesquisador -  

 
 

4. Para que serve um texto de divulgação científica? 
 

5. O termo “diário” vem da palavra “dia”. Portanto, diário é um jornal publicado 
todos os dias. Como se chama, então, a publicação feita uma vez por: 

 
Semana? 
 
Mês? 
 
Ano? 

 
6. “Cachorros, será que eles reconhecem emoções?” 

Na frase acima, para que serve o sinal de pontuação? 
 
 

7. Qual é o objetivo de uma capa de revista? 
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8. Observe a capa da revista e responda às questões: 
 

 
 
Para que público se destina essa revista? 
 
Qual é o título da revista? 
 
Qual é o subtitulo? 
 

9. Nas frases abaixo, o ponto de exclamação expressa: 
 
A) Qual será o final dessa história? Você vai saber já já! 
(    ) espanto                                            (    ) expectativa 

B) Qual personagem da turma da Mônica não toma bamho? O Cascão claro! 
(    ) dúvida                                              (     ) certeza 

 

10.  Para que serve o sumário de uma revista? 


