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ATIVIDADES DO DIA 30/09/2020 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

 

1) Complete: 

a) Os ___________________________ são seres muito pequenos, que não podem ser vistos 

sem microscópio. 

b) O ____________________________ é um animal útil ao ser humano, auxiliando o homem 

como meio de transporte. 

c) O ____________________________ é considerado um animal companheiro e guardião. 

 

 

2) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(  1  ) aedes egypti                     (     ) O veneno pode causar problemas de saúde. 

(  2  ) rato                                   (     ) Transmite a febre amarela, dengue, zika e chinkungunya. 

(  3  ) cachorro                           (     ) Transmite a leptospirose. 

(  4  ) escorpião                         (     ) Transmite raiva e sarna. 

 

 

3) Marque X nas afirmativas corretas:/ 

(     ) Não devemos derrubar árvores sem plantar outras. 

(     ) Os gafanhotos não causam prejuízos. 

(     ) Proliferação é o ato de aumentar, de se reproduzir. 

(     ) Quando os seres humanos começaram a construir suas cidades trouxeram para o 

convívio alguns animais domésticos. 

 



4) Circule os lugares na imagem abaixo que estão inadequados para evitar a proliferação do 

mosquito transmissor da dengue:

 

 

5) Pinte aqueles animais que são considerados domésticos: 

 

               tigre                                                               gato 

 

              morcego                                                          cachorro 

 

        passarinho 

 



6) Escreva dois animais domésticos: 

___________________________________________________________________________ 

7) Escreva dois animais que fornecem alimentos aos seres humanos: 

___________________________________________________________________________ 

8) Escreva a responsabilidade que uma pessoa deve ter ao adquirir um animal domesticado: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Apostila páginas 198 a 203. 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 29/09/2020 

Português 
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1) TEXTO 1: Formal 

TEXTO 2: Informal 

TEXTO 3: Informal 
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2)   

a) Texto 2. 

b) Texto 3. 

c) Texto 1. 

d) Texto 3. 
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1)   

a) Informal. 

b) Não é verdade. 

c) Mensagem eletrônica 
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2) ( x ) Aviso. 

3) docinhos – engraçado – cidade 

moço – sucesso – palhaço 

4) sucesso 

cidade 

moço – palhaço 

engraçado 


