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Atividades 3° ano - 04/11/2020 - Professora Bruna Fortunato 

 

• GEOGRAFIA – FOLHA AVULSA 

Atividade avaliativa mensal (anexo 1) 

 

• CIÊNCIAS – FOLHA AVULSA 

Atividade avaliativa mensal (anexo 2) 

 

Correção 03/11/2020 

 

Matemática – Atividade avaliativa mensal – 4º Bimestre 

Correção através de foto enviada à professora. 

 

Anexo 1 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, ____ de _______________ de ______. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 4º Bimestre 

 

Atividade Avaliativa Mensal de Geografia 

 

1- Através de qual meio de transporte a maioria dos produtos são transportados das 

indústrias aos pontos de vendas? 

R:_____________________________________________________________________ 

 



2- Para onde os seres humanos sempre recorreram para extrair o que é essencial para 

sua alimentação, saúde e moradia? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

3- Cite 3 meios de transportes que são utilizados para transportar produtos para diferentes 

locais: 

R:_____________________________________________________________________ 

 

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

artesanato – manufatura – indústria – meios de transportes 

 

a) Os ______________________ são essenciais para que os produtos sejam 

levados aos diferentes locais. 

b) A ___________________ tem produção coletiva, utiliza ferramentas e máquinas 

simples. 

c) O _______________________ tem produção individual com energia manual. 

d) A ________________________ tem produção coletiva com intenso uso de 

máquinas. 

 

 

5- Cite 4 meios de comunicação: 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6- Escolha 2 meios de comunicação que você citou no exercício anterior e escreva 

para que eles podem ser utilizados: 

a) _______________:_________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) _______________:________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



Anexo 2 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, _____ de ________________ de _______. 

Professora: Bruna Fernanda Barbosa Fortunato 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

3º ano – 4º Bimestre 

 

Atividade Avaliativa Mensal de Ciências 

 

1- De onde vem a luz que ilumina a Terra? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

2- Coloque em ordem crescente: 

Sol – Lua – Terra  

 

R:_____________________________________________________________________ 

 

3- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(1) Terra   (   ) satélite 

(2) Lua    (   ) estrela 

(3) Sol    (   ) planeta 

 

4- O que há em grande quantidade na superfície da Terra? 

R:_____________________________________________________________________ 

 

5- Cite um instrumento usado para observar astros no céu: 

R:_____________________________________________________________________ 

 

6- Qual é o satélite natural da Terra? 

R_____________________________________________________________________ 

 



 

 

7- Marque a resposta correta: 

 

a) O sol é um: 

(   ) Astro luminoso 

(   ) Astro iluminado 

 

b) Os planetas são: 

(   ) Astros luminosos 

(   ) Astros iluminados 

 

 


