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

Atividades referente ao dia 01/07/2020____ Quarta-feira 

Português: Conteúdo: Regras para conviver____ Unidade 4 

Ler a página 80. 

Responder 81 e 82. 

 

Matemática: Conteúdo Por trás do espelho___ Unidade 4 

Ler e responder a 82. 

Responder a 83. 

Página 84 somente a letra C. 

 

Geografia: Conteúdo: Espaços para viver__ Unidade 1 e Por que as pessoas 

se mudam? ___ Unidade 2 

Trabalho referente as unidades 1 e 2 da apostila. 

Importante:  

 Caso for copiar o trabalho não precisa copiar a figura coloque somente a resposta. 

 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, 01 de julho de 2020.  

Professora: Solange Barbosa Garcia                     

Aluno (a): ____________________________________4º Ano A 

Avaliação Mensal de Geografia 

1) Nenhuma cidade é igual a outra. Cada uma apresenta o quê? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2) Atualmente, a maior parte da população brasileira se concentra em que espaço? 

a) Rural 
b) Urbano 
c) Rural e urbano 

3) Um lugar será melhor para viver, ou seja, terá melhor qualidade de vida, se tiver: 

a) insegurança nas avenidas.  

b) saneamento básico eficiente. 

c) transporte público inadequado. 

d) ausência de iluminação pública. 

 

4) Analise a fotografia. 
 

 
 



As casas suspensas (palafitas) que aparecem na fotografia foram feitas assim para: 

a) seus donos se destacarem, ou seja, mostrarem as riquezas que possuem. 

b) os navios não baterem nas casas quando acontecem fortes tempestades. 

c) a água não atingir o interior das casas quando o rio enche e transborda. 

d) repetir a arquitetura ancestral e manter a cultura local como sempre foi. 

 

5) Por que muitas pessoas saíram (e, em muitos lugares, ainda saem) do campo e vão viver 

nas cidades, isto é, por que muitas pessoas fizeram a chamada migração rural-urbana ou 

êxodo rural?  

a) Porque viver no campo é sempre mais saudável do que viver na cidade. 

b) Porque as máquinas e os equipamentos agrícolas pioram a vida no campo. 

c) Porque as indústrias foram tomando as terras da agropecuária no campo. 

d) Porque a industrialização gerou muitas oportunidades de trabalho na cidade. 

 

6) Imagine dois espaços iguais. Esses dois espaços vão receber, pela primeira vez, um grupo 
de pessoas que passaram a viver neles. Cada grupo é totalmente diferente do outro. Imagine 
que os dois grupos construam – cada um no seu espaço – uma cidade. As duas cidades 
construídas serão iguais ou diferentes? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 30/06/2020____ Terça-feira 

Matemática 

Página 80 

1) Bate-papo. 

2) Os animais não conseguiriam voar ou manter o voo. 

 

Página 81 

3) O bico, as asas, a cauda e o trem de pouso__ que é análogo às patas das aves. 

 

Geografia 

Página 204 

Resposta pessoal. 

Página 208 

1)a) São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 

b) Pará, Maranhão e Piauí. 

c) De 84% a 96%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


