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Atividade para quarta-feira (08 de julho de 2020) 

 

*PORTUGUÊS: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

PÁGINAS: 88 A 89. 

 

*GEOGRAFIA: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: POVO BRASILEIRO 

PÁGINAS: 205 A 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção da atividade referente ao dia 07/07 
*PORTUGUÊS: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

PÁGINA: 86 

EXERCÍCIO 1 

“Ruas: O que são e como são utilizadas” e “O nome das ruas”. 

 

EXERCÍCIO 2 

Sim, porque os subtítulos dividem o texto, organizando-o por assuntos. 

 

EXERCÍCIO 3 

(x) informativo. 

 

EXERCÍCIO 4 

A) 1º parágrafo. 

B) 3º parágrafo. 

C) 4º parágrafo. 

D) 6º parágrafo. 

E) 2º parágrafo. 

F) 7º parágrafo. 

G) 5º parágrafo. 

 

PÁGINA: 87 

EXERCÍCIO 5 

A) (x) Movimenta-se; anda; transita. 

B) (x) Regras. 

C) (x) Ajudar com ânimo e interesse; colaborar de boa vontade. 

 

EXERCÍCIO 7 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

 

 

 

*HISTÓRIA: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: PRESERVAR É PRECISO 

PÁGINA: 146 

EXERCÍCIO 1 

A) É impossível disponibilizar um espaço em que se possa armazenar todo o 

conhecimento e cultura humanos. Hoje, no entanto, contamos com museus, 



bibliotecas, arquivos e também com a internet, o que facilita a preservação 

de diversos saberes e tecnologias, garantindo a “memória” do ser humano. 

B) Sugestão de resposta: Diante da quantidade imensurável das criações 

humanas, é necessário analisar essas produções, selecioná-las e classifica-

las.  

 

PÁGINA: 147 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

PÁGINA: 149 

EXERCÍCIO 1 

Biblioteca Khizanat al-Qarawiyyin. 

 

EXERCÍCIO 2 

No Marrocos, ao norte do continente africano. 

 

EXERCÍCIO 3 

No século IX. 

 

EXERCÍCIO 4 

Segurança rigorosa e reforçada, instalação de um novo sistema de canais 

subterrâneos para escoar a umidade. 

 

EXERCÍCIO 5 

Laboratório equipado com tecnologia avançada, digitalização de pergaminhos 

delicados ou danificados e maquinas de última geração, inclusive uma que 

identifica minúsculos buracos em papéis antigos e outra que trata os manuscritos 

com umidade na medida adequada, para que não craqueiem.   
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Avaliação de Ciências - 2 
 

1) De onde vem o alimento que nutre todos os órgãos da planta? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) A fotossíntese: 

(A) é um processo realizado pelas plantas que transforma a energia do Sol, junto com alguns gases do ar e 

água em alimento.  

(B) é um vegetal.  

(C) é um animal.  

 

3) Marque V para verdadeiro e F para falso. 

(      ) As plantas, porém,  não se alimentam de outros seres vivos, mas produzem seu próprio alimento a 

partir de substâncias que não são alimentos.  

(      ) Como as plantas produzem seu próprio alimento, elas são a base dos alimentos dos outros seres 

vivos. 

(      ) Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. 

 

4) Algumas plantas têm folhas com cores diferentes. 

(      ) CERTO        (      ) ERRADO 

 

5) As plantas carnívoras fazem fotossíntese. 

(      ) CERTO        (      ) ERRADO 

 

6) Quais são as três partes principais das folhas? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7) Complete: 

 

a) A seiva ________________________ leva água e sais minerais da raiz pelo caule até as folhas. 

 

b) A seiva ________________________ tem o alimento produzido pelas folhas e desce pelo caule 

até a raiz. 

 

8) Responda: 

 

A) Qual é o órgão reprodutivo das plantas? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Qual é o nome da folha colorida que envolve estames e ovários? 

 

_____________________________________________________________________________________ 



 

C) Qual é o nome do filamento masculino que produz pólen? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D) Qual é o nome da região feminina da flor. Guarda o(s) óvulo(s)? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9) A polinização:  

(A) é o transporte do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina.  

(B) é uma substância química verde presente nas folhas das plantas.  

(C) é uma planta muito utilizada na medicina. 

 

10) A fecundação:  

(A) exerce uma função importante na vida das abelhas.  

(B) ocorre quando os grãos de pólen chegam ao óvulo.  

(C) exerce uma função importante para o processo de fotossíntese. 

 

11) Quais são as principais funções dos frutos? 

(A) responsáveis por absorver água e sais minerais do solo, para distribuí-los por todas as partes da 

planta. 

(B) responsáveis por nutrir todos os órgãos da planta. 

(C) proteger a semente, armazenar nutrientes e, principalmente, facilitar a disseminação da espécie, 

espalhando sementes que podem se desenvolver em novas plantas. 

 


