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Atividade avaliativa de História – 3º Bimestre 
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Apostila de Matemática – 3º Bimestre 

 

• Página 90 

1- a)  

 



b)  

 

c)  

 

• Página 91 

3-  

 

 



 

• Página 92 

a) As equipes de boliche e bocha. 

 

b) Boliche com 11 equipes. 

 

c) Hanbebol, sobraram 5. 

 

d) Não. Bocha tem menos inscritos e beisebol menos equipes. 

 

e)  

 

1 jogador a mais por equipe. 

 

 

Apostila de Ciências – 3º Bimestre 

• Página 149 

 



 

• Página 150 

1-   

 

 

2-  



 

 

 ANEXO 1 (FAZER NO CADERNO DE PORTUGUÊS)  

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

Jandaia do Sul, 29 de setembro de 2020. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 3º Bimestre 

PULAR 1 LINHA 

Atividade Avaliativa Bimestral de Português 

PULAR 1 LINHA 

1- Escreva corretamente o nome das figuras. Dica: são palavras terminadas 

com L ou U: 

PULAR 1 LINHA 

________________   

____________________ 

_____________ 



__________________ 

 _______________ 

________________ 

PULAR 1 LINHA 

2- Crie um diálogo entre 2 personagens com 3 falas de cada um: 

PULAR 15 LINHAS 

3- Dê 5 características humana ao animal: 

PULAR 1 LINHA 

 

Características:  

PULAR 4 LINHAS 

4- Leia: 

PULAR 1 LINHA 

O galo e a raposa 

PULAR 1 LINHA 

  Empoleirado em um alto galho de árvore, o galo estava de sentinela, 

vigiando o campo para ver se não havia perigo para as galinhas e os pintinhos 

que ciscavam o solo à procura de minhocas. A raposa, que passava por ali, logo 

os viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando 

viu o galo de vigia, a raposa logo inventou uma historinha para enganá-lo.  



  - Amigo galo, pode ficar sossegado. Não precisa cantar para avisar às 

galinhas e os pintinhos que estou chegando. Eu vim em paz.  

  O galo, desconfiado, perguntou: 

  - O que aconteceu? As raposas sempre foram nossas inimigas. Nossos 

amigos são os patos, os coelhos e os cachorros. Que é isso agora? 

  Mas a espertalhona continuou: 

  - Caro amigo, esse tempo já passou! Todos os bichos fizeram as pazes e 

estão convivendo em harmonia. Não somos mais inimigos. Para provar o que 

digo, desça daí para que eu possa lhe dar um grande abraço!  

  O que a raposa queria, na verdade, era impedir que o galo voasse para 

longe. Se ele descesse até onde ela estava, seria fácil dar-lhe um bote. Mas o 

galo não era bobo. Desconfiado das intenções da raposa, ele lhe perguntou: 

  - Você tem certeza de que os bichos são todos amigos agora? Isso quer 

dizer que você não tem mais medo dos cães de caça? 

  - Claro que não! - confirmou a raposa. 

  Então o galo disse: 

  - Ainda bem! Porque, daqui de cima estou avistando um bando que vem 

correndo para cá. Mas, como você disse, não há perigo, não é mesmo? 

  - O que?! - gritou a raposa, apavorada. 

  - São os seus amigos! Não precisa fugir, cara raposa. Os cães estão vindo 

para lhe dar um grande abraço, como esse que você quer me dar. 

  Mas a raposa, tremendo de medo, fugiu em disparada, antes que os cães 

chegassem. 

PULAR 1 LINHA 

a) Esse texto é: 

(   ) Uma sinopse   

(   ) Uma fábula   

(   ) Um texto instrucional 

PULAR 1 LINHA 

b) O que as fábulas ensinam? 

(    ) Fazer algum objeto 

(    ) Como se comportar 

(    ) Filmes legais para assistir  

PULAR 1 LINHA 



c) Qual é a moral dessa fábula? 

(   ) Quem quer enganar, acaba sendo enganado. 

(   ) Devemos enganar a todos para conseguir o que queremos. 

(   ) Quando as pessoas são ruins, podemos enganá-las. 

PULAR 1 LINHA 

 

5- Leia: 

PULAR 1 LINHA 

 

PULAR 1 LINHA 

a) Qual é o objetivo de textos como o que você leu? 

PULAR 5 LINHAS 

b) O que esse texto que você leu ensina fazer? 

PULAR 3 LINHAS 

c) Para que servem as imagens nesse texto? 

PULAR 5 LINHAS 



6- Complete o texto com as expressões de tempo do quadro: 

PULAR 1 LINHA 

Então – depois de um tempo – no dia combinado – um belo dia 

PULAR 1 LINHA 

_________________________ eu e minha mãe estávamos passeando no 

parque, ____________________________ resolvemos ir para casa descansar. 

________________, quando chegamos em casa vimos que tinha sido um 

passeio muito bom e resolvemos marcar de passear outro dia. 

_____________________ não foi possível irmos, pois chovia muito. 

 

ANEXO 2 (FAZER NO CADERNO DE GEOGRAFIA) 

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

Jandaia do Sul, 29 de setembro de 2020. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 3º Bimestre 

PULAR 1 LINHA 

Atividade Avaliativa Bimestral de Geografia 

PULAR 1 LINHA 

1- Com o passar dos anos um tipo de população aumentou e outra diminuiu. Pinte de azul 

a população que aumentou e de vermelho a população que diminuiu: 

PULAR 1 LINHA 

População rural População urbana 

PULAR 1 LINHA 

2- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a forma de 

classificação das cidades: 

PULAR 1 LINHA 

(1) Cidade pequena   

(2) Cidade média    

(3) Cidade grande   

(4) Metrópole    

(5) Megacidade    

PULAR 1 LINHA 



(   ) Acima de 1 milhão de habitantes 

(   ) De 50 a 100 000 habitantes 

(   ) Acima de 10 milhões de habitantes 

(   ) De 100 001 a 500 000 habitantes 

(   ) Acima de 500 000 habitantes 

PULAR 1 LINHA 

3- O que é sítio urbano? 

PULAR 1 LINHA 

(   ) São as casas com quintais grandes que lembram sítios. 

(   ) É o espaço, a área onde a cidade se situa, com suas características naturais de relevo, 

hidrografia etc. 

(   ) Plantações feitas nas cidades. 

PULAR 1 LINHA 

4- Escreva uma atividade feita exclusivamente: 

PULAR 1 LINHA 

a) No campo: 

PULAR 3 LINHAS 

b) Na cidade: 

PULAR 3 LINHAS 

5- Cite uma atividade de cada setor: 

PULAR 1 LINHA 

a) Setor primário: 

PULAR 2 LINHAS 

b) Setor secundário: 

PULAR 2 LINHAS 

c) Setor terciário: 

PULAR 2 LINHAS 

6- Escreva um recurso de: 

PULAR 1 LINHA 

a) Extrativismo mineral: 

PULAR 2 LINHAS 

b) Extrativismo vegetal: 

PULAR 2 LINHAS 

c) Extrativismo animal: 



PULAR 2 LINHAS 

7- Use as palavras do quadro para completar as frases corretamente: 

PULAR 1 LINHA 

Agricultura – pecuária – indústria – Comércio e serviços 

PULAR 1 LINHA 

a) A ____________________ é o conjunto de atividades ligadas à fabricação de 

bens, ou produtos maquinofaturados, por meio de transformação de matérias-

primas. 

PULAR 1 LINHA 

b) A _______________ é o cultivo da terra para produzir alimentos. 

PULAR 1 LINHA 

c) O setor de ________________________________________ é o mais 

diversificado da economia. 

PULAR 1 LINHA 

d) A ___________________ é a criação de animais para fins comerciais 


