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SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 4º ano Semana: 20  a 24/07/2020 

 

 

Componente Curricular: Português 

15ª  Aula:   Continuação – Gramática: Uso dos sinais de pontuação. 

 

 

Olá, crianças!! Na aula da semana anterior conhecemos as funções dos  sinais de 

pontuação como: ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, dois pontos e o travessão. 

Para esta aula vamos relembrar as funções dos sinais de pontuação. Iniciaremos com a 

leitura de um texto divertido, após vamos realizar  atividades para fixação do conteúdo.   

Ler. 

 

 

 

 

 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

 

         : LER 

          : COPIAR EM SEU CADERNO. 

         : RESPONDER EM SEU CADERNO. 

         : COM  AUXÍLIO DE UM ADULTO. 
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Ler em voz alta: 

 

https://br.pinterest.com/pin/403916660311066887/ 

 

 

   

 

https://br.pinterest.com/pin/403916660311066887/
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 Atividade  

1) Reescreva as frases abaixo e pontue com os sinais ! OU ?        

    Responder em seu caderno,       : Copiar no caderno.  

a ) você vai ao parque ____  

b ) Que água fria ___ 

c ) Que horas são ____ 

d ) Nossa, você está bonito ___ 

e ) Já estudou hoje _____ 

f ) Qual é o seu doce preferido ____  

g ) Que dia  lindo _____ 

h ) De que fruta você gosta ____ 

 

2)  Reescreva as frases no caderno  organizando os sinais de pontuação.  

    Responder em seu caderno  ,        : Copiar no caderno. 

a) O secretário de uma médica disse ao paciente! 

: Senhor, a doutora vai atendê-lo  em um minuto  

                       ______________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 

 

b) Um jornalista entrevistou o papa e perguntou  

                        ? Vossa Santidade gostou da visita ao Brasil: 

                       ______________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 

a) : O padre informou ao Cardeal ! 

 Sua viagem está agendada, Vossa Eminência  

______________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 
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3) Transforme as frases afirmativas em frases interrogativas.  
 

       Responder em seu caderno,        : Copiar no caderno.  

 

  Exemplo:   

 

 

 

 

a ) Pedro comprou sanduiche para o lanche da escola. 

_________________________________________________ 

b ) Os jovens foram ao cinema. 

_________________________________________________ 

c ) Vitoria brinca de bicicleta com suas amigas. 

_________________________________________________ 

d ) Os meninos jogam futebol a tarde. 

_________________________________________________ 

 

4) Copiar no caderno e  colocar os sinais de pontuação  na fábula “A  cigarra e a 

formiga”, versão de Ruth Rocha.     

? Ponto de Interrogação , Vírgula  

   : Dois-Pontos . Ponto Final 

   ! Ponto de Exclamação  — Travessão 

 

       Responder em seu caderno,        : Copiar no caderno.  

 

 

Fernanda comprou uma lasanha para o almoço.  
O que Fernanda comprou para o almoço? 
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A cigarra e a formiga 

 

Fonte: https://cantinhopreferidodamah.blogspot.com/2011/08/cigarra-e-formiga-diferentes-versoes.html 

A cigarra passou todo o verão cantando       enquanto a formiga juntava seus 
grãos 

Quando chegou o inverno        a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe 
desse o que comer  

A formiga então perguntou a ela  

 O que é que você fez durante todo o verão 

 Durante o verão eu cantei      disse a cigarra  

E a formiga respondeu  

Muito bem        pois agora dance 

   Ruth Rocha      

 

 

 

 

Referência  

Livro – Buriti mais Português - PNLD 2019 a 2022/4°ano. 

Ruth Rocha. Fábula de Esopo. São Paulo – Melhoramento.      

https://br.pinterest.com/pin/403916660311066887/ 

https://cantinhopreferidodamah.blogspot.com/2011/08/cigarra-e-formiga-diferentes-versoes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cantinhopreferidodamah.blogspot.com/2011/08/cigarra-e-formiga-diferentes-versoes.html
https://br.pinterest.com/pin/403916660311066887/
https://cantinhopreferidodamah.blogspot.com/2011/08/cigarra-e-formiga-diferentes-versoes.html
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Componente curricular: Matemática 

15ª aula: Resolução de situações-problema 

 

Olá turma, nas últimas aulas vimos que os problemas que envolvem a multiplicação fazem parte de 

quatro ideias: adição de parcelas iguais, organização retangular, combinação e proporção. Agora, 

vamos trabalhar com alguns problemas a partir dessas ideias. 

 : LER 

: COPIAR EM SEU CADERNO. 

 : RESPONDER EM SEU CADERNO. 

 

1. Yuri organizou suas figurinhas em 5 grupos com 117 figurinhas cada um. Ao todo, quantas 

figurinhas Yuri têm? 

 

 

R: ________________________________________________________________ 

2. Leia o que Renata está dizendo e complete o quadro a seguir com as quantidades 

correspondentes. 

 

Quantidade de 

quilogramas de massa 

Quantidade de 

pastéis 

1 30 

2  

3  

4  

 

3. Um trem tem 18 vagões comuns com 9 passageiros e 12 vagões especiais com 6 

passageiros. Quantos passageiros há no trem?   

 

R:  ___________________________________________________________________ 
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4. Em um cinema há 30 fileiras 9 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há neste cinema? 

 

R.____________________________________________________________________ 

 

5. Patrícia ganhou de presente uma boneca que vem acompanhada de 3 vestidos e 2 pares de 

sapatos. Pinte as possíveis combinações de 1 vestido e 1 par de sapatos com que Patrícia 

pode vestir a boneca. 

 

a) De quantas formas é possível vestir a boneca de Patrícia?  

R. ____________________________________________________ 

 

b) Que multiplicação está associada  ao número de possibilidades para vestir a boneca de 

patrícia com 1 vestido e 1 par de sapatos? 

Multiplicação  ____________ x __________ = ______________ 

 

Referências: 

Buriti mais Matemática. 4ºano. Editora Moderna. São Paulo, 2017 

                Projeto Jimboé. Matemática. 4º ano. Editora do Brasil. São Paulo, 2014 
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Componente curricular: História 

15ª aula: A formação do Brasil 

 

 : LER 

Olá turma, vamos iniciar agora um novo assunto: o povo brasileiro, que foi formado inicialmente pela 

mistura dos povos indígena, africano, europeu e asiático. Hoje e nas próximas aulas vamos tratar 

especialmente dos povos indígenas. 

Os povos indígenas 

 Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram vários povos e um território 

muito diferente do europeu. O descobrimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre o 

recém-alcançado continente. Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens 

do Brasil como exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais 

perigosos. Por cada riqueza natural e o calor, o Brasil era descrito como o “paraíso terrestre”. 

                    Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar 

vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, pesca e da agricultura de subsistência. 

                     O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como 

bondosos, ora como selvagens. Essas representações dos nativos feitas pelos europeus eram 

formuladas com base no que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil ou viram um 

indígena. Por isso, retratavam os costumes indígenas com base em seus valores e suas crenças. 

Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas 

marítimas por muitos anos na Europa e reproduziam uma visão muitas vezes fantasiosa do Brasil e 

dos indígenas. 

Glossário: Exótico: Que não é nativo do lugar, 

diferente, estranho. 

Detalhe de Terra Brasilis, um dos mapas do Atlas 

Miller, produzido pelos cartógrafos portugueses Lopo 

Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, com ilustrações 

de Antonio de Holanda, 1519. 
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1. Por que o Brasil era conhecido como “paraíso terrestre”? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Observe o mapa feito em 1519 para responder às questões. 

 

a) Que momento o mapa está retratando? Observe as caravelas. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Faça uma descrição de como o Brasil e os indígenas são retratados no mapa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Referências: 

Buriti mais História. 4º ano. Editora Moderna. São Paulo, 2017. 
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Componente curricular: Geografia 

15ª aula: Rio perene e rio temporário 

  

                Ler 

 

Semana passada começamos a estudar a hidrografia brasileira e aprendemos que 

onde nasce o rio se chama nascente, onde deságua (termina) o rio se chama foz e que os 

rios afluentes são aqueles que vão de encontro ao rio principal. 

Além disso, existem dois tipos de rios: os perenes ou permanentes e os temporários. 

Rios perenes: são aqueles que correm o ano inteiro, ou seja, não apresentam 

interrupção no fluxo da água em nenhum período do ano. 

Rios temporários: são aqueles que secam durante certo período do ano. Eles ficam 

cheios apenas no período de chuva e se localizam nas áreas mais áridas (secas) do território 

brasileiro, onde há longos períodos de seca. 

Observe as imagens e responda as perguntas abaixo. 

 : Responder em seu caderno  : Copiar em seu caderno. 
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Imagem 1 

Rio entre Patos e Serra Negra do Norte, em 

Paraíba. 

Imagem disponível em: 

http://www.naturezabrasileira.com.br/foto/16984/rio_temporario_ente_patos_

e_serra_negra_do_norte___pb.aspx 

Imagem 2 

O Rio São Francisco representa um dos mais 

importantes cursos d'água do Brasil e, 

especialmente, da Região Nordeste. 

Imagem disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-

sao-francisco.htm 

1) Observe as duas imagens. Descreva o que você observa em cada uma. 

R:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Na imagem 1 vemos que o trajeto do rio está seco. Por que você acha que isso 

aconteceu? 

R:_________________________________________________________________ 

3) De acordo com o texto os rios apresentados nas imagens recebem nomes diferentes. 

Coloque o nome que cada rio recebe e o porquê eles recebem esse nome. 

Imagem 

1:__________________________________________________________________ 

Imagem 

2:_________________________________________________________________ 

Referência: 

● Livro Buriti Mais Geografia, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 
● Rio Perenes: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/classificacao-dos-rios.htm 
● Tipos de Rios: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/tipos-rios.htm    
 
 

http://www.naturezabrasileira.com.br/foto/16984/rio_temporario_ente_patos_e_serra_negra_do_norte___pb.aspx
http://www.naturezabrasileira.com.br/foto/16984/rio_temporario_ente_patos_e_serra_negra_do_norte___pb.aspx
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/classificacao-dos-rios.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/tipos-rios.htm
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Componente Curricular: Ciências 

15º Aula: Recursos naturais renováveis: água 
 

 

                Ler 

Semana passada vimos que tudo o que necessitamos para suprir nossas 

necessidades diárias é retirado do meio ambiente, ou seja, dos recursos naturais.  

São eles que nos fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da 

sociedade. 

Vimos também, que existem recursos naturais renováveis e não renováveis. 

Entre os recursos renováveis, que são aqueles que não acabam, encontramos a 

energia solar, a energia eólica, a madeira, os vegetais que servem para alimentação e 

matéria-prima para as indústrias, os animais que servem para alimentação, matéria-prima e 

transporte e, a água que é um recurso essencial à existência humana. 

A água possui um ciclo natural, como já estudamos em aulas anteriores, 

demonstrando assim que é um recurso natural renovável.  

Vamos fazer um experimento com esse recurso e depois respondam as questões que 

estão abaixo. 

             Ler       Você pode precisar da ajuda de um adulto. 
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 : Responder em seu caderno      : Copiar em seu caderno. 

1) Como está a água antes de colocar no funil? Descreva. 

R:____________________________________________________________________ 

2) Você acha que é possível beber essa água? Se alguém ingerisse essa água o que 

poderia acontecer? 

R:___________________________________________________________________ 

3) Como ficou a água depois que passou pelo funil? 

R:___________________________________________________________________ 

4) O que você acredita que aconteceu após a água passar pelo funil? 

R:___________________________________________________________________  

 

Referências: 

 Livro Novo Pitanguá, Ciências, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 

 Filtro de água: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/filtro-agua.htm 

 

 

 

 

Componente Curricular: Arte 

Objetivos: Reconhecer a importância da preservação da memória de um povo;  reconhecer a 

importância do uso  das tecnologias para o fortalecimento da identidades, criar o seu próprio 

jogo. 

 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

 

: o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve COPIAR em seu caderno. 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/filtro-agua.htm
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CONTEXTUALIZAÇÃO: Nessa aula vamos criar um jogo com temas brasileiros, inspirado no projeto  

“ Huni Kuin: os caminhos da jibóia” desenvolvido juntamente com o povo indígena denominado 

“Huni Kuin”, o qual desenvolveu um jogo de vídeo game contando as narrativas das suas tradições.   

 Na aula passada conhecemos o projeto “ Huni Kuin: os caminhos da jibóia” um jogo de 

vídeo game que narra as histórias e tradições desse povo, criada com o objetivo de compartilhar 

esse conhecimento e preservar essa memória.   

 

Imagens:https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-

sua-cultura/ 

 

Abaixo temos algumas imagens que descrevem um pouco como foi esse processo de criação dos 

desenhos a partir das histórias narradas, filmagens e criação dos jogos com o uso da tecnologia: 

 

 

Componente Curricular: Arte 

: Reconhecer a importância da preservação da memória de um povo;  reconhecer a importância 

do uso  das tecnologias para o fortalecimento da identidades, criar o seu próprio jogo. 

 

Nessa aula vamos criar um jogo com temas brasileiros, inspirado no projeto  “ Huni Kuin: os 

caminhos da jibóia” desenvolvido juntamente com o povo indígena denominado “Huni Kuin”, o 

qual desenvolveu um jogo de vídeo game contando as narrativas das suas tradições.   

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparamos a seguinte legenda: 

 

: o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve COPIAR em seu caderno. 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 

https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
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Na aula passada conhecemos o projeto “ Huni Kuin: os caminhos da jibóia” um jogo de 

vídeo game que narra as histórias e tradições desse povo, criada com o objetivo de 

compartilhar esse conhecimento e preservar essa memória.   

 

Imagens:https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-

cultura/ 

Abaixo temos algumas imagens que descrevem um pouco como foi esse processo de criação dos 

desenhos a partir das histórias narradas, filmagens e criação dos jogos com o uso da tecnologia 

 

  imagens: http://www.gamehunikuin.com.br/story/shumani/ 

 

 

 

 

https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
http://www.gamehunikuin.com.br/story/shumani/
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Para conhecer mais sobre o projeto acesse abaixo: 

https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-

nao-deixar-morrer-sua-cultura/ 

https://vimeo.com/hunikuin 

https://www.youtube.com/watch?v=f5m88A4oRHo 

Atividade ( atividade referência do Projeto Presente, 5º anos) 

Para a atividade de hoje, você vai criar o seu  próprio jogo.  

Imagine que você foi convidado a inventar um jogo para computador ou celular, baseado em 

personagens lendários nacionais ou em uma festa brasileira! Desenhe no seu cadernos de artes 

suas ideias com canetinha ou lápis de cor.  

 Qual lenda ou festa será o tema do seu jogo? 

 Qual será o título? 

 Quais serão as regras para ganhar? Como será a marcação de pontos? 

 Desenhe seus personagens. 

 Desenhe um cenário para o seu jogo. 

 Invente um nome para o seu jogo. 

  imagens: http://www.gamehunikuin.com.br/story/shumani/ 

Boa aula! 

Professora de Artes.  

 

COMPONENTE CURRICULAR DE  ED. FÍSICA                                         PROFº ALAN  

 

 Unidade Temática: Jogos e brincadeiras 

 Vamos refletir sobre a importância do brincar na infância e construir um brinquedo.  

 A brincadeira é uma das linguagens das crianças. É através da brincadeira que elas aprendem e se 

comunicam. Finalizando a sequência de construção de brinquedos, nesta semana construiremos um 

“Jogo de Mini-Golfe”. 

 

Parte 1: Alongamento e Aquecimento – Realize os exercícios de alongamento e aquecimento que 

o professor ensinou na escola e mostrou os exemplos nas aulas anteriores (aula 1 a 4). Não se 

esqueça de segurar e contar até 20 em cada posição de alongamento além de realizar todos os 

exercícios sugeridos para o aquecimento. É muito importante movimentar o corpo nesses dias que 

estamos em casa. 

 

 

https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
https://www.hypeness.com.br/2016/01/tribo-indigena-no-acre-cria-game-sobre-sua-propria-historia-para-nao-deixar-morrer-sua-cultura/
https://vimeo.com/hunikuin
https://www.youtube.com/watch?v=f5m88A4oRHo
http://www.gamehunikuin.com.br/story/shumani/
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Parte 2: parte principal 

1- Leia o texto com atenção (ou peça para alguém ler para você). 

 

Mini-golfe 

 

 O Mini-golfe é uma versão miniatura do esporte conhecido como golfe onde, ao invés 
de utilizar um grande campo para jogar, é necessário um espaço bem menor. Trata-se de 
um dos jogos mais populares jogados ao ar livre na Europa e na América, no entanto, é 
apenas uma atividade de lazer ocasional, e não um esporte competitivo.  

http://www.golfe.tur.br/minigolfe.php 

 

2- Vamos construir um Jogo de Mini-golfe para você praticar? 

 

Jogo Mini-golfe 

 

MATERIAIS: - Caixa de papelão pequena (ou uma caixa de sapato), pedaço de papelão médio ou 

grosso, cabo de vassoura com cerca de 60 cm, lápis, tesoura, régua, fita adesiva (durex, fita crepe, 

etc), materiais para decorar (canetinhas coloridas, lápis de cor, tinta guache), uma bolinha (ping-

pong, borracha, papel enrolada com fita adesiva, ou qualquer outra que tiver em casa). 

    

 

COMO FAZER:  

1º- Corte dois pedaços quadrados de papelão com cerca de 15x10 cm e dobre ao meio. 

http://www.golfe.tur.br/minigolfe.php
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2º - Coloque um pedaço de papelão dobrado de cada lado de uma das pontas do cabo.  Envolva 

com fita adesiva até ficar bem firme, formando o taco de golfe. 

          

 

3º Faça o desenho de um quadrado de 5x5 cm centralizado na parte inferior da caixa (pode ser maior 

dependendo do tamanho da bolinha). Recorte, formando um buraco na caixa. 

          

 

4º Decore como preferir.                                O seu jogo de Mini-Golfe está pronto. 
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Como Jogar: Coloque a caixa no chão e se afaste a cerca de dois metros. Coloque a bolinha no 

chão, posicione o taco próximo à bolinha e bata nela, num movimento de tacada e o objetivo é acertar 

a bola dentro do buraco da caixa. A cada acerto ganha-se 1 ponto. Convide as pessoas da sua casa 

para jogar com você, tenho certeza que será muito divertido. 

     

                                            

 

Vocês podem ver também pelo vídeo do Youtube que o professor gravou: 

https://www.youtube.com/watch?v=92nxmXxLHXI 

 

3- Questionário: O professor Alan criou este formulário para conhecer um pouco mais 

sobre a realidade dos alunos. Se puder responda, será de muita importância para planejar 

as próximas atividades que ainda teremos nas próximas semanas. 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdgrXh5QpWTCjzhOGEbAeQZm6HtNxrEmyL

RqI_bzQqgtu3NJA/viewform 

 

4- Vamos fazer um registro? 

 É muito simples, peça para o papai, mamãe ou outro responsável tirar uma foto do seu 

brinquedo ou fazer um pequeno vídeo brincando e envie no email do professor Alan. A novidade é 

que vocês também podem enviar pelo whatsapp. Além do brinquedo desta semana, vocês podem 

enviar fotos dos brinquedos das outras semanas também. 

https://www.youtube.com/watch?v=92nxmXxLHXI
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdgrXh5QpWTCjzhOGEbAeQZm6HtNxrEmyLRqI_bzQqgtu3NJA/viewform
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdgrXh5QpWTCjzhOGEbAeQZm6HtNxrEmyLRqI_bzQqgtu3NJA/viewform
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O email é: prof.alan.ef.2020@gmail.com 

O whatsapp: (11) 97438-2602 

 

 Esses meios de comunicação também servirão para tirarem dúvidas sobre as atividades ou 

outros assuntos das aulas. Apenas deve ser citado o nome do aluno, o ano em que ele está e a 

turma. Exemplo: “João Victor, 4º ano A”. 

 

 Boa aula 

 

 

GABARITOS  SEMANA: 13  A 17/07/2020 

 

Gabaritos da 14ª aula de Português  

1)  

Tirinha A 

a) Vírgula, exclamação e interrogação.   
b) Resposta pessoal  

 

Tirinha B  

Resposta pessoal 

Sugestão:   Floquinho, você gostou da ração ? 

 

                   Sim,  está uma delicia, Bidu! 

 

 

 

 

 

mailto:prof.alan.ef.2020@gmail.com
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a) Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Texto 2 

 

 No fim da aula a professora avisa: 

 Façam a lição de casa para amanhã. 

No dia seguinte ela perguntou: 

 Todos fizeram a lição de casa? 

Uma criança levantou a mão e disse: 

  Eu não fiz,  professora. 

  E por que você não fez? 

  Porque eu moro em apartamento. 

 

O dia do exame 

O menino chegou em casa e a mãe perguntou:  

 Foi bem no exame meu filho? 

 Não sei. Só sei que o professor que me examinou era muito 

religioso. 

 Como é que você sabe? 

 Porque cada vez que eu dava uma resposta, ele olhava para 

o céu e dizia: 

 Meu Deus! Meu Deus! 
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Gabaritos da 14ª aula de Matemática   

1. Tábua de Pitágoras 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 24 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

2. Complete a tabela 

Número Dobro Triplo Quádruplo Quíntuplo 

0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 

5 10 15 20 25 

12 24 36 48 60 

50 100 150 200 250 

100 200 300 400 500 

150 300 450 600 750 

200 400 600 800 1000 

500 1000 1500 2000 2500 
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3) 

Número inicial  200 

Triplique esse número 600 

Some 120 720 

Subtraia 150 570 

Multiplique por 5 2850 

Calcule o dobro 5700 

Adicione 700 6400 

Calcule o quádruplo 25.600 

 

 

4. Resolva os problemas: 

a) Ganho R$ 480,00. Papai ganha o quíntuplo do que eu ganho. Quanto o papai ganha? 

480,00 x 5 = 2.400,00 

R. Papai ganha R$ 2.400,00 

b) Mara tem 14 selos. Sueli tem o triplo dos selos de Mara mais 4. Quantos  selos Sueli tem? 

14 x 3 = 42 

42 + 4 = 46 

R.  Sueli tem 46 selos. 

c) Paguei R$ 69,00 por uma bola nike. Meu primo pagou o dobro dessa quantia por um par de 

chuteiras. Qual foi o preço das chuteiras? 

69,00 x 2 = 138,00 

R.O preço das chuteiras foi R$ 138,00. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 
 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTi 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 
R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 

d) Aninha tem 3 anos. Jéssica tem o triplo da idade de Aninha, menos 2 anos. Quantos anos Jéssica  

tem? 

3 x 3 = 9 

9 -2 = 7  R. Jéssica tem 7 anos. 

 

 

 

Gabaritos da 14ª aula de História  

 

1)  

a) Quais grupos estão representados nas imagens? 

R. Europeus e indígenas americanos. 

 

b) O que os indígenas estão oferecendo aos espanhóis? 

R. Objetos feitos de metais preciosos. 

 

c) Em sua opinião, o que a cruz e a lança significam? 

R.  A cruz representa o poder religioso e a lança o poder das armas. 

 

2) A carta produzida deverá ser entregue à sua professora no retorno as aulas. 
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Gabaritos da 14ª aula de Geografia 

 

1) O local onde nasce o rio se chama Nascente. 
2) O local que o rio deságua se chama Foz 
3) Rios Afluentes. 
 

 

 

 

Gabaritos da 14ª aula de Ciência s 

 

1) Recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se 

encontra na natureza. 

 

2)  

Recursos renováveis e recursos não renováveis. 

 

 

3)  

a) Recursos não renováveis. 

b) Recursos renováveis. 

 

4)  

a) Extração do petróleo = Fonte Não renovável. 

b) Energia Eólica ( energia captada pelo vento) = Fonte Renovável  

c) Mina de carvão vegetal = Fonte Não renovável 
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