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• HISTÓRIA – FOLHA AVULSA 

Atividade avaliativa bimestral (anexo 1 ao final do arquivo) 

 

• MATEMÁTICA – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 89, 90 e 91. 

 

• CIÊNCIAS – APOSTILA 3º BIMESTRE 

Páginas 149 e 150. 

 

Correção 25/09/2020 

 

Caderno de Português – 3º Bimestre 

Jandaia do Sul, 25 de setembro de 2020. 

1- Ditado: 

Agulha, bilhete, escolhido, velho, orelhudo e abelha. 

  

Apostila de português – 3º Bimestre 

 

• Página 93 

1- SUGESTÃO – O leão e o rato, porque o rato ajuda o leão no final. 

 

2- 81: Primeiro a obrigação, depois a diversão. 

85: Não faça para o outro o que não quer para você. 

88: Ninguém é melhor que o outro. 

 

3-  SUGESTÃO 



 

• Página 94 

4- a) SUGESTÃO – Juntaria alimentos para o inverno, porque eu não 

ia querer passar fome. 

 

b) SUGESTÃO – Ajudaria ela e ensinaria que da próxima vez ela 

precisa trabalhar. 

 

c) SUGESTÃO – Daria um pedaço de pão e falaria que se não 

ajudassem da próxima vez eu não daria mais. 

 

• Página 95 

5- SUGESTÃO – Um belo dia a cigarra fez um show e ficou famosa. 

Então, começou fazer vários shows para comprar comida. 

Enquanto isso, a formiga ajudava costurando as roupas para o 

show. Sempre no horário combinado as roupas estavam prontas e 

havia um belo show. 

Moral: se esforce para conquistar o que quer. 

Apostila de Geografia – 3º Bimestre 

• Página 198 

 

1- a) Cingapura aparenta ser rico e Haiti aparenta ser pobre. 

 

b) As condições dos prédios, o tipo de comércio e os carros. 

 

c) O Haiti. 

 



• Página 200 

SUGESTÃO  

 

 

 

• Página 201 



1-  

 

 

• Página 202 

1- a) Leite, pão, mel, manteiga, nata e trigo. 

 

b) Manteiga e nata. 

 

c) SUGESTÃO – Sim, leite, pão, manteiga e trigo. 

 

d) Doce de leite, creme de leite, leite condensado, leite em pó etc. 

 

e) Setor primário. 

 

2- Coletam madeira, frutos, semente e raízes, pescam e caçam. 

Porque a quantidade coletada é pequena. 

 

• Página 203 



3- a) Indústria de bens intermediários, de bens de consumo e de 

bens de produção. 

 

b) O destino de suas produções. 

 

c) Bens intermediários: petróleo. Bens de consumo: alimentos. 

Bens de produção: peças. 

 

4- SUGESTÃO – Padaria, açougue, mercado, loja e farmácia: setor 

terciário. 

 

 ANEXO 1 (FAZER NO CADERNO DE HISTÓRIA)  

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

Jandaia do Sul, 28 de setembro de 2020. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 3º Bimestre 

Pular 1 linha 

Atividade Avaliativa Bimestral de História 

Pular 1 linha 

1- Pinte apenas características da Idade Média: 

Pular 1 linha 

Feudo – Cavaleiros – tablet – telefone celular – Castelos – foguetes 

Pular 1 linha 

2- Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? 

Pular 3 linhas 

3- Quem comandava a frota portuguesa vinda ao Brasil em 22 de abril de 1500? 

Pular 1 linha 

(   ) Marechal Deodoro da Fonseca 

(   ) Pedro Álvares Cabral 

(   ) Cacique 

Pular 1 linha 

4- Qual foi o dia da Independência do Brasil? 



Pular 1 linha 

(   ) 1 de abril de 2019 

(   ) 8 de outubro de 1467 

(   ) 7 de setembro de 1822 

Pular 1 linha 

5- Complete o nome dos períodos históricos brasileiros: 

Pular 1 linha 

C     i  

Pular 1 linha 

I  p     

Pular 1 linha 

R       c  

Pular 1 linha 

6- Faça um desenho representando o folclore brasileiro e pinte: 

 

 


