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Atividades referente ao dia 14/07/2020____ Terça-feira 

Arte: Conteúdo: As formas das pinturas de Tarsila do Amaral 

Páginas 26, 27 e 28. 

 

Religião: Conteúdo: A paz se constrói com pequenas ações 

Página 22. 

 

Português: Conteúdo: Conversar para conhecer e Regras para conviver___ 

Unidades 3 e 4 

Trabalho referente as unidades 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul, 14 de julho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação Bimestral de Português 

1) Leia o texto e responda as questões: 

 



Marque um X naa alternativa correta: 

 



 



2) Descubra o aumentativo das palavras e escreva-as abaixo. 

 

3) Escreva o diminutivo das palavras na cruzadinha. 

 



4) Leia o poema e em seguida sublinhe todos os versos em que há reticências com lápis de cor 

azul. 

A avó                                                                                           Olavo Bilac 

A avó, que tem oitenta anos, 
Está tão fraca e velhinha! . . . 
Teve tantos desenganos! 
Ficou branquinha, branquinha, 
Com os desgostos humanos. 
 
Hoje, na sua cadeira, 
Repousa, pálida e fria, 
Depois de tanta canseira: 
E cochila todo o dia, 
E cochila a noite inteira. 
 
Às vezes, porém, o bando 
Dos netos invade a sala . . . 
Entram rindo e papagueando: 
Este briga, aquele fala, 
Aquele dança, pulando . . . 
A velha acorda sorrindo, 
E a alegria a transfigura; 
Seu rosto fica mais lindo, 
Vendo tanta travessura, 
E tanto barulho ouvindo. 
 
Chama os netos adorados, 
Beija-os, e, tremulamente, 
Passa os dedos engelhados, 
Lentamente, lentamente, 
Por seus cabelos, doirados. 
 
Fica mais moça, e palpita, 
E recupera a memória, 
Quando um dos netinhos grita: 
"Ó vovó! conte uma história! 
Conte uma história bonita!" 
 
Então, com frases pausadas, 
Conta histórias de quimeras, 
Em que há palácios de fadas,  
E feiticeiras, e feras, 
E princesas encantadas . . . 
 



 
E os netinhos estremecem, 
Os contos acompanhando, 
E as travessuras esquecem, 
— Até que, a fronte inclinando 
Sobre o seu colo, adormecem . . . 
  

5) Complete com as  frases com as  preposições do quadro. 

 

 

 

 

 



6) Complete as frases abaixo com as seguintes preposições. 

 

7) Forme frases. 

a) Esportes:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Liberdade: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Saúde:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 d) Cultura: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



8) Ligue cada sinal de pontuação a sua possível função. 

 

 Separar itens em uma lista de regras. 

 

 

                                                               Indicar a continuidade de uma ação que foi interrompida. 

 

                                                              Indicar a reprodução de falas de um entrevistado. 

                                  

                                Boa Avaliação!!! 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

“ ” 

;; 

... 



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

                                            CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 

Correção das atividades do dia 13/07/2020____Segunda-feira 

História 

Resposta pessoal. 

 

Geografia 

Página 214 

1)a) Termos, palavras, hábitos, cultura etc. 

b) Nossa língua materna , hábitos, cultura etc. 

c) Termos, palavras, hábitos, cultura etc. 

2) (X) No litoral. 

A maior parte da população vive em áreas litorâneas. Nessa região surgiram as primeiras vilas e 

cidades do país. Atualmente, ela conta com grandes centros urbanos. 

3) Resposta pessoal. 

Página 215 

Resposta pessoal. 

 

 


