
 

                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 

                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

Atividades referente ao dia 10/12/2020____ Quinta-feira 

Português ____ 4º Bimestre 

Assistir o vídeo: https://youtu.be/RV2XEVefq8c 

Copiar no caderno o uso do mal ou mau e fazer o exercício. 

 

Matemática: 4º Bimestre 

Exercícios de números romanos no caderno. 

 

Ditado de frases: 

1) Minha amiguinha comprou queijo e geleia. 

2) O palhaço Gigi deu boas gargalhadas. 

3) O menino ganhou um barquinho branquinho. 

4) O lugar estava ocupado pelos cachorros. 

 

 

 

 

https://youtu.be/RV2XEVefq8c


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

Jandaia do Sul, 10 de dezembro de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                            4º Ano “A”           

  Aluno (a): ______________________________________________ 

Atividades para serem copiadas no caderno ou impressas 

Uso do mal ou mau: 

 

Atividade 

1) Complete as frases com mau ou mal. 

 

a) Juliana tem medo de lobo __________. 

b) Não devemos fazer ________ a ninguém. 

c) Roberto se comportou _________. 

d) Ele era um ______aluno. 

 

2) Forme uma frase com “mal” e outra com “mau”. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



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

Jandaia do Sul, 10 de dezembro de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                            4º Ano “A”           

  Aluno (a): ______________________________________________ 

Atividades para serem copiadas no caderno ou impressas 

1) REPRESENTE EM NÚMEROS ROMANOS: 

27=  

48= 

76= 

189= 

251= 

325= 

443= 

574= 

790= 

832= 

999= 

1376= 

 

2) ESCREVA COM NÚMEROS INDO-ARÁBICOS. 

 

A) CCXLIX= 249 

B) CDXVII= 

C) DLXVIII= 

D) MMDLXXXVI= 

E) MMMIII= 

F) DCCC= 

 

 

 



                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 

                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

Correção dos exercícios referente ao dia 09/12/2020____ Quarta-feira 

Português 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO: 

1. O grão de trigo caiu no solo esperando que: 

(A) a formiga o levasse para o formigueiro. 

(B) outros grãos de trigo fossem procurá-lo. 

(C) o vento o levasse para longe dali. 

(D) a chuva o enterrasse. 

 

2. O desentendimento entre os personagens da história inicia quando: 

(A) o grão de trigo cai no solo. 

(B) o trigo diz que é uma semente viva. 

(C) a formiga começa a arrastar a semente. 

(D) a formiga aceita fazer um acordo com o trigo. 

 

3. Quando a formiga diz ao trigo “você está brincando”, ela: 

(A) acredita que o grão vai cumprir o acordo. 

(B) desconfia da promessa do grão. 

(C) está se divertindo com a situação. 

(D) está propondo ao trigo uma brincadeira. 

 

4-A formiga resolve deixar o grão em seu lugar porque: 

(A) ele lhe promete cem grãos de trigo. 

(B) já tem comida suficiente no formigueiro 

(C) quer o grão como amigo 

(D ) Sente pena dele. 



 

5- Quando o trigo diz que “O trigo tinha mantido sua promessa”, podemos entender que o trigo: 

(A) germinou e se tornou uma planta que gerou outros grãos. 

(B) ficou rico e comprou cem grãos para dar à formiga. 

(C) tinha permanecido o tempo todo em seu lugar á espera da formiga. 

(D) recebeu cem grãos da plantação vizinha 

 

 

6. Esta história trata principalmente de um acordo baseado em: 

(A) trapaça e mentira. 

(B) confiança e fidelidade. 

(C) amizade e companheirismo 

(D) desconfiança e engano 

 

Matemática 

1) RESOLVA AS OPERAÇÕES: 

A) 12 934 – 10 243=  2.691 

B) 9 899 – 1 010=  8.889 

C) 83 500 – 872=  82.628 

D) 4 616 – 3 514=  1.102 

E) 6 617 – 5 428=  1.189 

F) 48 792 – 36 873=  11.919 

G) 8 864 – 6 516=  2.348 

H) 7 894 – 1 325=  6.569 

I) 9 515 – 4 627=   4.888 

J) 63 420 – 12 971=  50.449 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


