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

  ATIVIDADES DO DIA 28/09/2020 

PORTUGUÊS 

 
1-   Este texto tem a finalidade de: 
a)   Ensinar algo 
b)   Fazer uma crítica 
c)   Divertir o leitor 
 
2-   Os personagens deste texto são: 
a)   Cebolinha e a Mônica 
b)   Monica e sua mãe 
c)   Magali e Chico Bento 
d)   Chico Bento e Mônica 
 
3-   O que a Mônica dá de presente para sua mãe? 
a)   Uma mala 
b)   Uma blusa 
c)   Um vestido 
d)   Uma saia 
 
4-   A Mônica deu o vestido para a mãe porque: 
a)   Queria lhe fazer uma surpresa 
b)   Tinha interesse em ficar com o vestido 
c)   Era dia das mães 
d)   Era aniversário de sua mãe 
 
5-   O uso do ponto de interrogação nas falas da mãe indica o que? 
 
___________________________________________________________________ 
 
6-   Complete as frases abaixo: 

a) A palavra filhinha é diminutivo de_____________________ 
 

b) O contrário da palavra linda é ________________________ 
 

c) O objeto que tem cor é ___________________________ 
 

d) O objeto que não tem cor é __________________________ 
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e) O contrário de curto é ______________________________ 
 
f) O contrário de comprar é ____________________________ 

 

7)  Ligue: 

 

 

Onomatopeia 

 

 

Grito 

 

 

 

Fala sussurrada 

 

 

pensamento 

 

 

 

8)  Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. 

 

( 1 ) Verbos 

( 2 ) Texto  instrucional 

( 3 ) Texto informativo  

 

(    ) Fornece informações ao leitor sobre determinado assunto. 

(    ) Palavras que indicam ações. 

(    ) Serve para instruir ou para orientar o leitor.  

 

 

9)  Complete com verbos. 

a) Maria _______________ todo o livro. 

 



b) Carina ______________ de boneca. 

 

c) João ___________ atrás do cachorro. 

 

d) Luiz __________ seu material para estudar. 

 

e) Mauro ______________ com sua mãe. 

 

10 ) Dê um adjetivos para cada frase. 

a) O cachorro tem um pelo _______________. 

 

b) O cachorro é _____________. 

 

c) Come uma salada _____________. 

 

d) Tomei um suco ______________. 

 

MATEMÁTICA 

Apostila páginas 98 e 99. 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 25/09/2020 

Matemática 

Página 93 

3) 3 + 3 + 5 = 11 

A massa total é de 11 kg. 
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3) 100 

     50 
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1)   

a) 11 + 10 + 6 + 7 + 26 = 60 

60 cm. 

b) 60 – 50 = 10 

A embalagem com 10 centímetro de altura (lata de achocolatado). 

Página 97 

2) 200cm 

300cm 

400cm 

3) A) 165 

B) 218 

C) 109 

 

4) 5kg 

Ciências 
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1) ratos 

2) carrapato 

3) pombo 

4) microrganismos 

5) amarela 

6) geográfico 
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1)   

a) Febre amarela, dengue, Chikungunya, Zika 

b) Leptospirose 

c) Raiva, sarna, infecções por mordidas 

d) Causa acidentes graves devido ao seu veneno 

Português 
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1)   

a) ( x ) aos clientes do salão de beleza. 
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b) ( x ) aos domingos. 

2) Informa também o horário do atendimento e como deve ser feito o agendamento. 

 

 

 

 

 

 

 


