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Atividades 4° ano- 20/05/2020 a 26/05/2020 

Atenção! Os objetivos e descrição dos conteúdos não precisam serem copiados. 

Somente os textos e questões. 

LÍNGUA-PORTUGUESA 

Objetivo: Ler, escrever, interpretar e compreender os diversos sentidos que as palavras, frases e 

textos podem transmitir. Desenvolver o gosto pela leitura, reconhecer e aumentar o repertório em 

relação aos diversos gêneros textuais.  

Proposta: Queridos alunos, daremos continuidade ao estudo da semana passada sobre 

“SINONIMOS e ANTONIMOS”, porém iniciaremos a atividade, com a leitura de um poema. Não é 

necessário copiá-lo no caderno. Escreva somente a partir das questões e das respostas que 

virão depois. Não se esqueça de fazer o cabeçalho e colocar o título da LÍNGUA PORTUGUESA, 

antes de começar.  

 

Enquanto não têm foguetes 
para ir à Lua, 
os meninos deslizam de 
patinete 
pelas calçadas da rua. 

Vão cegos de velocidade: 
mesmo que quebrem o nariz, 
que grande felicidade! 
Ser veloz é ser feliz. 

Ah! Se pudessem ser anjos 
de longas asas! 
Mas são apenas marmanjos. 

“Cecília Meireles” 

Para ir à Lua: 
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Disponível em; https://www.criandocomapego.com/30-poemas-de-cecilia-meireles-para-criancas/ 

 

1) Escreva as questões sobre o Poema, em seu caderno:   

a) Quem desliza de patinete pelas calçadas da rua? 

b) Escreva o quadro abaixo e pinte as palavras coloridas, de acordo com a legenda de cores:  

Sinônimos: Palavras que apresentam sentido semelhante. 

Antônimos: Palavras que apresentam significado contrário, ou seja, de sentido oposto.  

 

c) Agora, reescreva as frases abaixo: 

 “Mesmo que quebrem o nariz”. Substitua a palavra em destaque por um sinônimo. 

 “Ser veloz é ser feliz”.  Substitua as palavras em destaque por antônimos. 

2) Leia e reescreva a Fábula em seu caderno, substituindo as palavras em destaque por 

SINÔNIMOS e ANTÔNIMOS, de acordo com a legenda de cores e os seus significados:  

A Raposa e a Cegonha: 

 
           A Raposa e a Cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas. Certo dia, a 

Raposa convidou a Cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso 

contendo um pouco de sopa. Para a Raposa, foi tudo muito fácil, mas para a Cegonha foi muito 

difícil! Ela conseguiu apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. 

          - Sinto muito. Disse a Raposa. Parece que você não gostou da sopa. 

          -   Não pense nisso, respondeu a Cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você 

venha jantar comigo em minha casa amanhã.  

          No dia seguinte, a Raposa estava lá, pronta para o jantar. Quando sentaram à mesa, o que 

havia para o jantar estava dentro de um jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual 

a Raposa não podia introduzir o focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do 

jarro.  

          -    Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a Cegonha, assim você sente no seu estômago 
o que senti ontem ao sair da sua casa.  
 
                                                        Moral da história: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. 
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“Fábulas de Esopo”, adaptada.  

 

Imagem disponível em: https://destaque-regional.com/fabula-raposa-e-cegonha/ 

 

 

 

3) Escreva com as suas palavras, o que você achou da atitude da Raposa e da Cegonha? 

 

Faça uma ilustração bem bonita sobre a Fábula, em seu caderno! 

 

Matemática 

Objetivos 

 Medir e estimar comprimentos utilizando as unidades de medida metro, centímetro e 

milímetro; 

 Realizar a conversão entre unidades de medida de comprimento metro, centímetro e 

milímetro. 

Orientação 

Caros alunos, em matemática vamos começar a estudar sobre comprimento e medidas. 

Hoje vamos começar com metro, milímetro e centímetro. 

Para resolver as questões não podemos esquecer que: 

 A cada 100 centímetros = 1 metro 

 A cada 1 centímetro = 10 milímetros 
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 Milímetros= mm 

 Centímetros= cm 

 Metro=m 

 Uma palavra chave que aparece nos exercícios é “estimativa”  que significa um valor 

aproximado ao tamanho do objeto. 

Não se esqueçam de fazer o cabeçalho, copiar os exercícios e responder no caderno de 

matemática. 

 

Medidas de Comprimento 

Metro, centímetro e milímetro 

 

1- Pedro é mestre de obras e, em seu trabalho, faz muitas medições. Leia e complete as 

informações. 

 

Pedro: 
- Esta madeira tem 120 cm de comprimento, mas preciso de uma que tenha 
exatamente 1 metro. Então, vou cortar ____ centímetros dela. 

 

 

Pedro: 
- Esta argamassa tem 8 milímetros de espessura. Preciso aumentar ____ 
milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. 
 

  

a) O metro, o centímetro e o milímetro são unidades para medir? 

b) Um metro corresponde a quantos centímetros? 

c) Um centímetro corresponde a quantos milímetros? 

 

2- Escreva o nome de um objeto cujo comprimento meça, aproximadamente, cada um dos 

valores a seguir. Para isso, faça estimativas para escolher os objetos. 

a) 2 metros 

b) 15 centímetros 

c) 1 metro e 20 centímetros 

d) 4 metros 

 

3- Observe s figuras e escreva a medida do comprimento de cada uma. 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 

4- Leia as falas e descubra a altura de Carla. 

 

Tatiana: 
- Eu sou 15 cm mais alta que a Lúcia. 

 

Lúcia: 
- Eu sou 12 cm mais baixa que Carla. 

 

Carla: 
- A Tatiana tem 1m e 70 cm de altura. 

 

 A altura de Carla é? 

 

5- Responda às questões. 

a) Em que situação a diferença de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode 

ser importante? 

b) Em que situação a diferença de 1 metro em uma medida de comprimento pode não 

ser importante? 

 

 

 

CIÊNCIAS 

Olá alunos! Na atividade anterior estudamos sobre os planetas do Sistema Solar, aprendemos 

que existem oito planetas e que a terra e o terceiro planeta mais próximo do Sol.  Agora vamos 

descobrir o que são corpos iluminados e luminados. Ótimos estudos! Lembrando que precisamos 

anotar no caderno: o cabeçalho, a data e disciplina de ciências. 

Objetivo:  

 Conhecer os corpos celestes e suas características; 

  Conhecer a diferença entre astros iluminados e luminados; 

Corpo Luminoso e Corpo Iluminado 

Os corpos iluminados e luminosos estão por todos os lugares e são essenciais em nossa vida. É 

importante saber distingui-los, pois estes fazem parte da estrutura básica que corresponde à 

nossa percepção acerca do mundo. Desde a Grécia Antiga muito vem sendo discutido a respeito 

do que vemos e, sendo assim, é importante antes de tudo termos uma noção básica do que é a 

luz e de como enxergamos as coisas. 
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Um pouco sobre a visão e as cores 

Primeiro, é preciso enfatizar que as cores não existem. É isso mesmo o que você leu, as cores 

tem sua definição de acordo com o nosso cérebro. Como diria Albert Einstein, “a escuridão na 

realidade é a ausência de luz”. Ou seja, cada pessoa pode interpretar e relacionar a luz do seu 

jeito de acordo com a memória. A luz, ao passar pela retina, projeta o objeto seguindo a sua 

composição. 

 

 

Corpo Luminoso 

Temos duas teorias principais que tentam explicar o que é a luz: a primeira é a ideia de que ela é 

feita de partículas, chamada fótons. A outra, de que ela é feita por ondas. Ambas são aceitas, já 

que é possível observar que a luz pode se comportar de ambos os jeitos. 

Ao longo da evolução, a cor surgiu como um mecanismo. Pense no camaleão – ele utiliza as 

cores para poder se camuflar e assim proteger-se. É como um quebra cabeça, nosso cérebro tem 

determinada forma que é preenchida. Sendo assim, é por meio da luz que formamos a percepção 

básica acerca dos que nos rodeia e consequentemente, dos corpos que existem. 

O que é corpo iluminado e corpo luminoso? 

Imagine uma sala escura, onde não passe nenhum feixe de luz. De repente, você pega um 

fósforo e o acende, iluminando todo o quarto. Aos poucos, mesa, cadeira, cama e etc, vão 

ganhando forma e cor, e quanto mais se aproxima deles, é possível melhor distingui-los. 

A vela (não exatamente ela, mas o fogo produzido) é um corpo luminoso, pois emite luz própria. 

Essa luz viaja pela sala por meio de ondas, iluminando os outros objetos, que por sua vez 
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refletem, podendo ser identificados – esses são os corpos iluminados. Alguns exemplos de 

corpos luminosos: televisão, lâmpada, estrelas a lava de um vulcão. 

No nosso Sistema de Sol como funciona? 

Primeiramente temos a completa escuridão. O Sol surge aqui emitindo luz e calor por sua 

composição gasosa em constante transformação. Ao redor dele, temos os planetas, que por si só 

não emitem calor e muito menos luz. Se a Terra fosse isolada em uma área onde não houvesse 

nenhum corpo luminoso, ela provavelmente sumiria no breu completo. O que quero dizer com 

isso? Os planetas, meteoros, satélites naturais e etc, são corpos iluminados, que são projetados 

pela luz solar. 

Fonte Pesquisa:  https://www.resumoescolar.com.br/geografia/corpo-luminoso-e-corpo-iluminado/ 

Todos o corpo que emite luz é denominado  fonte de luz. Elas podem ser Naturais e 

Artificiais. 

 AGORA E SUA VEZ! PREENCHA NO SEU CADERNO O QUADRO ABAIXO. CADA 

PALAVRA EM SUAS RESPECTIVAS COLUNAS: 
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HISTÓRIA 

 

Objetivos: 

 Compreender que a transição de uma sociedade nômade para a sedentária pode levar 

décadas, séculos, milênios.  

 Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da realidade, 

estando inseridos no mesmo tempo e espaço ou em tempos e espaços diferentes. 

 

Contextualização: Olá crianças, tudo bem? Nesta semana vamos recordar um pouquinho sobre 

a noção de temporalidade: décadas (10 anos), séculos (100 anos), milênios (1000 anos). Na 

semana passada vimos que a fixação dos grupos e a maior quantidade de alimentos provocaram 

o aumento da população. Logo, o homem precisou aprender novas técnicas de trabalho para 
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atender às necessidades do seu dia a dia. Nesta semana, vamos observar que a introdução da 

agricultura não aconteceu ao mesmo tempo, nem nos mesmos lugares e os produtos cultivados 

eram diferenciados.  

Proposta: O texto apresentado é apenas para vocês realizarem a leitura. No caderno: 

registrem o cabeçalho com o dia, mês e ano; coloquem o nome da disciplina História. É 

importante colocar o título (o nome do texto), registrem e respondam as atividades, para 

quando realizarem a conferência localizá-las com facilidade. Bom trabalho! 

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS GRUPOS HUMANOS 

 A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por 

longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da 

agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares nem os produtos cultivados eram 

os mesmos. 

 A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar 

formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, ou 

clãs, que, milhares de anos depois, dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam 

as terras, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades 

passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. 

 LÍDERES MULHERES  

 Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a 

prova disso aconteceu com a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao 

poder atribuído às mulheres por causa da gestação que era associada à fertilidade e teria dado 

um lugar de destaque às mulheres que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. As 

esculturas descobertas foram Vênus de Lespugue, em 1900, esculpida em marfim e foi criada por 

volta de 22 mil anos, na França. E a Vênus de Willendorf, em 1908 na Áustria. A peça foi 

esculpida há aproximadamente 25 mil anos. 

 

ATIVIDADES: 

Registre as questões no caderno e responda: 

1) As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do 

nomadismo para o sedentarismo poder ser considerada uma mudança de longa duração? 
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2) Explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por 

mulheres há mais de 20 mil anos. 

 

 

3) Represente com o desenho as esculturas das Vênus encontradas pelos Arqueólogos, faça do 

seu jeito. Dica: Relembre o quê às esculturas cultuavam. 

 

 

4) Alunos, após vocês terem trabalhado sobre o Isolamento Social, reflitam nas mudanças 

ocorridas na organização dos grupos, da necessidade de reorganização da nossa vida diária, e, 

pensando que as crianças de hoje serão os adultos do amanhã, repensem a respeito de tudo que 

viram. Façam uma produção de texto com as possibilidades que vocês esperam para o futuro. 

Tema sugerido: “O mundo que eu quero“  

 Lembrete: Utilizem parágrafos e os sinais de pontuações. 

Fonte: Buriti Mais: História, 4º Ano – São Paulo: Moderna, 2017 adaptado pela professora 

 

GEOGRAFIA 

Querida crianças, sabemos que, ainda, vivemos um tempo de ensino aprendizagem e propostas 

de trabalho, diferentes, das aulas presenciais. Também entendemos que, apesar do 

distanciamento, precisamos manter os estudos ativos. Para que não haja defasagem, daremos 

continuidade aos conteúdos de geografia, previstos para trimestre. Durante esta semana vocês 

farão uma atividade sobre os estados brasileiros e legenda das regiões. Escrevam o cabeçalho e 

a disciplina Geografia, antes das atividades. 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar no mapa os estados brasileiros;  

 Pesquisa conhecer as capitais dos estados brasileiros. 

 De acordo com as cores, da legenda, identificar a região em que mora. 

 

           OBSERVAÇÃO QUERIDAS CRIANÇAS!!!! 

REGISTRE NO CADERNO SOMENTE ONDE TEM AS 

SETAS                 !! 
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                                      OS ESTADOS  BRASILEIROS 

 

1- OBSERVE O MAPA E A LEGENDA ABAIXO E RESPONDA AS QUESTÕES NO SEU 

CADERNO. 

 

 

 

 

  A - QUAIS SÃO OS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE? 
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  B - QUAL É A REGIÃO COM MENOR NÚMERO DE ESTADOS? 

 

C - DE ACORDO COM A LEGENDA EM QUE REGIÃO FICA O ESTADO DE SÃO PAULO? 

 D – DE QUE MODO A LEGENDA AUXILIA A LEITURA DO MAPA? 

       

E- EM QUAL REGIÃO DO BRASIL VOCÊ MORA? 

 

F - OBSERVE O MAPA, PESQUISE E REGISTRE NO CADERNO AS CAPITAIS DOS ESTADOS 

BRASILEIROS. 

       REFERÊNCIA: 

https://www.google.com.br/search?q=atividades+sobre+estados+e+capitais+do+brasil+4o+ano&tbm=isch&hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwiatYixpLTpAhVQMLkGHVtdCKoQrNwCKAF6BAgBEDc&biw=1263&bih=689#imgrc=u__pvAoXJ2F-NM  

http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/as-cinco-regioes-do-brasil 

 

Educação Física 

Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do professor Evanir, copiem 

no caderno para futuras consultas. 

Semana 6: Dando sequência, essa semana vamos aprender um pouco 

sobre outra atividade muito legal.  

A brincadeira adoleta chegou ao Brasil a partir da imigração francesa e desde lá sofreu e 

ainda sofre diversas adaptações. A adoleta fazia parte do repertório de músicas infantis francesas 

e já quando chegou ao Brasil sofreu uma mescla de palavras francesas e portuguesas, há mais 

de uma forma de cantar, mas vamos cantar dessa forma e como precisamos ficar em casa que tal 

fazermos essa brincadeira com a nossa família? É bem fácil sentamos em circulo e colocamos as 

mãos em cima das mãos das pessoas sentadas ou em pé ao nosso lado, cantamos a música 

ADOLETÁ e o ultimo na letra U se tirar a mão o colega sai e se o colega bater na sua mão você 

sai. 

A-do-le-tá; 

Le peti peti polá; 

Le café com chocolá; 
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A-do-le-tá; 

Puxa o rabo do tatu; 

Quem saiu foi tu! 

Com a letra U  

A  E  I  O  U 

 

Fonte: texto: https://cursodebaba.com/adoleta/ e imagem https://www.guiadocurioso.com.br/brincadeira-infantil-adoleta/ 
acesso: 14/05/2020 10:00 horas 

 

Arte 

OBJETIVOS: 

 OBSERVAR DIFERENTES FONTES SONORAS; 

 

 RECONHECER TIMBRES E ONOMATOPEIAS 

 

 VALORIZAR A EXPRESSÃO SINGULAR DO ALUNO, DESENVOLVENDO SUA 

PERCEPÇÃO VISUAL E AUDITIVA. 

 

 EXPRESSAR PERCEPÇÕES POR MEIO DO RELACIONAMENTO ENTRE CORPO 

ESPAÇO. 

 

  OLÁ VAMOS DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DAS AULAS DE MÚSICA E 

OBSERVAR OS SONS E SEUS TIMBRES?  

 

O TIMBRE 

 O TIMBRE É A QUALIDADE DO SOM QUE NOS PERMITE RECONHECER A SUA 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br
https://cursodebaba.com/adoleta/
https://www.guiadocurioso.com.br/brincadeira-infantil-adoleta/


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

ORIGEM, OU SEJA, SUAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE POSSAMOS IDENTIFICA-LOS. 

PENSE POR EXEMPLO, EM UM TIMBRE DE PIANO É DIFERENTE DE UM TIMBRE DE 

VIOLÃO. 

 QUANDO ESCUTAMOS UM CONJUNTO MUSICAL OU SONS DE UM AMBIENTE É 

POSSÍVEL RECONHECER OS SONS EMITIDOS DE CADA FONTE SONORA PORQUE 

POSSUEM TIMBRES COM CARACTERÍSTICAS E QUALIDADES DIFERENTES. 

 ATRAVÉS DE ONOMATOPEIAS REPRODUZIMOS COM FONEMAS OU PALAVRAS 

QUE IMITAM OS SONS DAS DIVERSAS FONTES SONORAS. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 
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 ESCOLHA UM ESPAÇO PARA ESTA ATIVIDADE. RETIREM OS SAPATOS E ANDEM 

PELO ESPAÇO, DE MANEIRA LIVRE E ESPONTÂNEA. PROCUREM SENTIR O 

CONTATO DO PISO COM A PALMA DOS PÉS, DEDOS E CALCANHARES. SINTA ESTE 

ESPAÇO POR UNS 5 MINUTOS. 

 

 DEITE E FECHE OS OLHOS, ESCUTEM OS RUÍDOS DA SUA RESPIRAÇÃO, DO SEU 

CORAÇÃO E ESCUTE OS SONS DO SEU CORPO. 

 

 AGORA ESCUTE TODOS OS RUÍDOS EXTERNOS DENTRO E FORA DESTE 

AMBIENTE (A RESPIRAÇÃO SE ALGUÉM ESTIVER PRÓXIMO, UM PÁSSARO 

CANTANDO, UM CACHORRO LATINDO, UM AUTOMÓVEL PASSANDO, SOM DO 

VENTO ETC.). FIQUE OBSERVANDO POR UNS 10 MINUTOS. 

 

ATIVIDADE 2 

 

1. LER O TEXTO GRIFADO E OBSERVAR AS IMAGENS. 

 

2. COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE BRANCA OU CADERNO 

DE ARTE. 

 

3. COM O LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES ESCREVA E DESENHE NA FOLHA AS 

DIFERENTES FONTES SONORAS QUE ESCUTOU E ESCREVA NA FRENTE DA 

FONTE SONORA O TIMBRE EM FORMA DE ONOMATOPEIA. NO MÍNIMO 4 FONTES 

SONORAS E SUAS ONOMATOPEIAS TUDO BEM? 

 

EXEMPLO:  

 

CACHORO AU AU,  

CORAÇÃO TU TUM, 

CARRO VROOOOMMM. 
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4. CONTORNAR O CINZA DO LÁPIS OU LAPISEIRA E COLORIR TODO O DESENHO SEM 

DEIXAR BRANCO NA FOLHA. 

 

5. FAZER UMA EXPOSIÇÃO EM CASA DO SEU DESENHO PODENDO PENDURAR A 

FOLHA EM UM LOCAL DO SEU AGRADO COMO EM UMA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA. 

 

6. AGORA BRINQUE QUE VOCÊ É O ARTISTA MOSTRE SEU DESENHO E ESTA 

PROPOSTA PARA ALGUÉM DA SUA CASA E CASO QUEIRA EXPLIQUE COMO FOI 

FEITA E APONTE AS DIVERSAS FONTES SONORAS E SUAS ONOMATOPEIAS. 

 

7. QUANDO RETIRAR O DESENHO EXPOSTO E JUNTO A FOLHA DE QUESTÕES, POR 

FAVOR, GUARDAR EM UMA PASTA, SACO PLÁSTICO, ENVELOPE OU COLAR EM 

SEU CADERNO DE ARTE PARA MONTARMOS UM PORTFÓLIO. 

 

Gabarito da semana anterior  

Crianças e famílias, com o objetivo de irem realizando a autocorreção das atividades 

anteriores,  estamos postando os gabaritos com as possíveis respostas. Esperamos que 

ajudem na autonomia de vocês! 

 

Respostas de Português 

1) Compreensão do texto:  

a) A formiga pensou que a Lua fosse uma estrela. 

b) A voz que a formiga ouviu era da Lua. 

c) A Lua.  
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2) Escreva as frases substituindo a palavra em destaque por uma outra com sentido contrário, ou 

seja, por antônimos: 

a) O Sol aparece no horizonte.  

b) Quando o Sol desaparece, a Lua e as Estrelas aparecem. 

 

3) Escreva as frases em seu caderno, escolhendo palavras dos quadros que funcionem como 

sinônimos das palavras destacadas nas frases:  

a) Por que será que numa noite a lua é tão miúda e estreitinha? 

b) E outra noite ela fica tão esférica e gorduchinha? 

 

Respostas de Matemática 

1- 

a) 583 reais 

b) Quinhentos e oitenta e três reais. 

c)  583= 5 x  100 + 8 x 10 + 3 x 1 

2- 

a) F 

b) V 

c) F 

d) V 

3- 

 Em 2.000 unidades. 

4- 

 Jogada de Natália= 521 

 Jogada de Carina= 543 

 Carina, pois 543 é maior que 521. 

5- 

Número decomposto Com algarismos Por extenso 

2x100+7x100+3x1 2.703 Dois mil setecentos e três 

4.000 + 200 + 8 4.208 Quatro mil e duzentos e oito 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

9x 1.000+1x100+6x10 9.160 Nove mil cento e sessenta 

2.000+30+5 2.035 Dois mil e trinta e cinco 

 

6- 

a)Não, pois o que muda é a posição dos algarismos em cada número. 

b) 2.007. 

 

Respostas de Ciências 

 

1- Mercúrio  

2- Vênus  

3- Terra 

4- Marte 

5- Júpiter 

6- Saturno  

 

Respostas de História 

1. Responder dentro do parêntese (    ) : 

 a (CORRETA)                    d (CORRETA) 

 b (CORRETA)                    e (INCORRETA) 

 c (INCORRETA)                 f (CORRETA) 

2) Respostas das questões: 

a) O desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos humanos. A criação de animais 

e o cultivo de plantas levaram à sedentarização de muitos grupos. Eles aperfeiçoaram técnicas 

para aumentar a produção e construíram abrigos mais seguros. A maior oferta de alimentos fez 

com que a população aumentasse e vivesse por mais tempo. 

b) O processo de fixação dos seres humanos fez com que eles dependessem do cultivo de 

alimentos para a sua sobrevivência. Se não produzissem o suficiente, eles poderiam enfrentar 

situações de fome. 
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3) Quadro comparativo:   

Técnicas agrícolas (Antigamente) Técnicas agrícolas (Atualidade) 

-Domínio do fogo. 
Produção dos instrumentos feitos de 
pedra lascada. 
-Criação dos instrumentos: machados, 
facas, e foices de pedra polida. 
-Produção de instrumentos para abrir 
pequenas valas no chão e colocar as 
sementes. 
-Domesticação das plantas. 
-Domesticação dos animais. 
-Os homens responsáveis pelo 
preparo da terra. 
-As mulheres responsáveis pelo 
plantio. 
-Trocas de experiências entre os 
grupos. 
 
 

-Em algumas regiões, ainda há a 
utilização do trabalho manual e dos 
instrumentos: enxada, foice, animal e 
arado. Tanto na plantação quanto na 
colheita. 
-Uso de trator para arar e preparar a 
terra para o plantio. 
-Uso de máquinas para semear as 
sementes. 
-Uso da irrigação que é uma técnica 
de fornecimento de água necessária 
ao solo e que auxilia na produtividade 
da plantação.   
-Uso de máquinas para realizar a 
colheita. 
-Trocas de experiências entre os 
grupos e comercialização. 

   ATENÇÃO! Houve um erro de digitação (no segundo nº3) lê-se: ATIVIDADE NÚMERO (4), A 

RESPOSTA É PESSOAL! 

 

Respostas de Geografia 

1 – ESSA PANDEMIA SE ORIGINOU NA CHINA. 

2 – RESPOSTA PESSOAL. 

3 – RESPOSTA PESSOAL. 
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