
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
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Atividades referente ao dia 16/07/2020____ Quinta-feira 

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

Páginas 32 e 33. 

 

Religião: Cultura de paz 

Página 25. 

 

Geografia: Conteúdo: Quantos somos e Povo brasileiro___ Unidades 3 e 4 

Trabalho referente as unidades 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul,16 de julho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A’ 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação Bimestral de Geografia 

1) O conjunto de pessoas que habitam determinado local, país ou região recebe o nome de 

quê? 

___________________________________________________________________________ 

2) O que é Censo Demográfico? Marque um X na alternativa correta. 

 

a) É um relatório realizado de 5 em 5 anos para identificar as mudanças da população. 

b) É uma pesquisa realizada de tempos em tempos para identificar as mudanças 

populacionais.É um levantamento da quantidade de habitantes de um país. 

 

3) Como é realizado o censo no Brasil? Marque um X na alternativa correta. 

 

a) É realizado de dez em dez anos. Ele verifica, o índice de brasileiros que sabem ler e escrever, 

a população de crianças, a taxa de natalidade etc. 

b) É realizado de vinte em vinte anos. Ele verifica, o índice de brasileiros que sabem ler e 

escrever, a população de crianças, a taxa de natalidade etc. 

 

4) Em sua história de pouco mais de 517 anos, nosso país foi formado por quais grupos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) Cite três deveres dos cidadãos brasileiros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



6) Cite três direitos dos cidadãos brasileiros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) A maior parte dos brasileiros moram em que espaços? 

_____________________________________________________________ 

8) Ao longo da história, o Brasil teve três capitais. Quais são elas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Explique com suas palavras o que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida no 

nosso país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Escreva abaixo 3 problemas de nosso país e ao lado a solução para esse problema. 

Problemas Solução 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

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 15/07/2020____Quarta-feira 

Arte 

Página 30 

Pés e mãos grandes simbolizam o homem enraizado na terra. 

 

Página 31 

a) A artista representou os imigrantes, transmitindo ao espectador a ideia de massificação 

operária. 

b) Estão tristes, pois a classe operária é marginalizada e explorada. 

c) Fábrica. 

 

Religião 

Página 23 

Resposta pessoal. 

 

 

 


