
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. (NÃO COPIAR) 

AS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADAS EM 

CADERNOS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR A ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

1º DIA 

MATEMÁTICA 

 

Agora, vamos resolver problemas de multiplicação e divisão. 
A multiplicação e a divisão estão incluídas em nosso dia a dia.  
 
1. Em 3 pacotes de balas, há 12 balas ao todo. Quantas balas há em cada pacote, sabendo que 
todos os pacotes têm a mesma quantidade de balas? 
 
 
2. Em 1 pacote há 4 balas. Quantas balas há em 3 pacotes iguais? 
 
 
3. Em 2 pacotes, há 8 balas. Quantas balas há em 3 pacotes iguais? 
 

Fonte: https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais 
 

 

 

HISTÓRIA 
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https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais


As Grandes Navegações – Resumo 

É hora de você recordar sobre as Grandes Navegações: as viagens de longa distância e 

descobertas feitas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Portugal e Espanha lideravam nesta 

época. Em seguida, a Inglaterra foi à rainha dos mares.  

A odisseia das Grandes Navegações – Para viajar em caravelas para lugares distantes os europeus 

enfrentaram perigos reais e imaginários.  Fome, doença e sede nos navios. Encalhes, naufrágios 

e lugares desconhecidos estavam na rotina dos navegadores daquele tempo. Confira abaixo. 

 

Na época das Grandes Navegações o Planeta Terra era um infinito em desconhecimento. Havia 

crenças na existência de monstros marinhos, de histórias narrando que na altura da linha do 

Equador os navios se incendiariam, e ainda de que a Terra era achatada – as pessoas acreditavam 

que ao se afastarem muito do litoral cairiam num abismo sem fim.   

Veja na charge de Rogério Soud, 2011. 

 

Você deve estar se perguntando: – Como foi afinal que os europeus acabaram se aventurando 

tanto, apesar de todos os perigos pelos quais iriam passar? Pois bem, essas expedições 

realizaram-se devido a vários motivos. Vamos ver quais foram os principais? 

• a busca por metais preciosos; 

• o espírito aventureiro; 

• as ambições pessoais; 

• os motivos religiosos (divulgar o catolicismo e evangelizar povos de outros continentes); 

• o desejo de obter especiarias (como a pimenta, cravo, canela e gengibre) e artigos de luxo 

orientais (os tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China, por 

exemplo). 



Os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor mais agradável 

(na época não havia geladeira), no preparo de remédios e perfumes. 

 

  

Portugal foi pioneiro nas Grandes Navegações.  – Você sabe por quê? – Confira aqui. 

 

Os portugueses dispunham de uma posição geográfica privilegiada voltada para o Oceano 

Atlântico. Nas técnicas e tecnologias necessárias para a navegação em alto mar, também tinham 

condição de supremacia: Portugal liderava o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos 

marítimos. 

Outro fator importante para a hegemonia de Portugal era ter um regime de governo na época que 

era  uma Monarquia centralizada – O país tinha um rei com autoridade plena sobre todo o território. 

Estes fatores influenciaram também para que as grandes navegações ocorressem. 

 

Os portugueses conheciam a bússola e o astrolábio (imagens 1 e 2). 

Estes instrumentos permitiam determinar a latitude e organizar a direção nos sentidos Norte ou Sul. 

O sextante (imagem 3) era utilizado para medir o ângulo a ser tomado pelas embarcações para 

cumprir as rotas programadas. E os portulanos (imagem 4), mapas que assinalavam os portos 

conhecidos e seguros para os navios e a direção dos ventos. 

Todos estes instrumentos e o conhecimento para o manuseio correto deles estavam a bordo das 

caravelas, embarcação inovadora para a época porque permitiu navegar mesmo com ventos 

desfavoráveis (imagem 5). 



O texto foi preparado pela professora Carla Regina da Silva que é formada em licenciatura e 

bacharelado em História pela UFSC.  

 

Fonte: As Grandes Navegações – Cai em História no Enem e nos vestibularesblogdoenem.com. br  

  

Agora sim é realmente necessário copiar as perguntas e responder em seu caderno. Capriche na 

letra e responda com muita atenção: 

1- Explique o que foi a odisseia das Grandes Navegações. 

2- Quais foram os principais motivos que levaram os europeus a se aventurarem nas expedições 

marítimas? 

3- Para que serviam as especiarias? 

4- Copie somente as frases que forem verdadeiras segundo a afirmação abaixo: 

Portugal foi pioneiro nas Grandes Navegações, por que... 

• tinham uma posição geográfica privilegiada voltada para o Oceano Atlântico. 

• não possuía técnicas e tecnologia. 

• seu regime de poder era a Monarquia. O rei tinha autoridade sobre todo o território. 

• os portugueses não conheciam a bússola e o astrolábio. 

• os portugueses enfrentavam até mesmo ventos desfavoráveis graças aos instrumentos e o 

conhecimento que possuíam. 

 

2°DIA 

PORTUGUÊS 

 

Vamos continuar os verbos! Observe os verbos destacados na notícia abaixo: 

Crianças invadem parque para salvar árvore 

Da redação 

 Quase duzentas crianças de todas as idades passaram a manhã do domingo de mãos dadas 

em volta da velha seringueira Praça da Conceição, em Campo Belo. Elas protestavam contra a 

iniciativa da Prefeitura de derrubar a velha árvore para construir um parque com brinquedos e 

tanque de areia para as crianças. Na opinião dos manifestantes, aquela árvore sempre foi o centro 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogdoenem.com.br%2Fgrandes-navegacoes-historia-enem%2F&psig=AOvVaw3hNpNR2nXNc_pyY7mZGy3Q&ust=1592512531205000&source=images&cd=vfe&ved=0CF8Qr4kDahcKEwiwi7zp2YnqAhUAAAAAHQAAAAAQCQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogdoenem.com.br%2Fgrandes-navegacoes-historia-enem%2F&psig=AOvVaw3hNpNR2nXNc_pyY7mZGy3Q&ust=1592512531205000&source=images&cd=vfe&ved=0CF8Qr4kDahcKEwiwi7zp2YnqAhUAAAAAHQAAAAAQCQ


de atenções da praça e sempre abrigou muitas famílias de pássaros e animaizinhos, além de dar 

muita sombra. A Prefeitura prometeu avaliar seus planos em relação à seringueira amiga das 

crianças. 

 

No dicionário, os verbos aparecem assim: 

passaram: passar 

protestavam: protestar 

derrubar: derrubar 

construir: construir 

abrigou: abrigar 

dar: dar  

prometeu: prometer 

avaliar: avaliar. 

 

 

 

 

 

 

Imagens:https://br.pinterest.com/ 

 

 

 

 

1- Copie no caderno as palavras abaixo e circule apenas as que são verbos. 

POMAR     CANTAR     LAR     PEDIR       SAIR        LUAR       MULHER 

SOFRER     COMPETIR     MAR     AMAR      LUGAR      LAMBER      AZAR 

Quan

do o 

verbo 

está 

na 

forma 

como 

apare

ce no 

dicion

ário, é 

cham

ado 

de 

infiniti

vo. 

 

 

Quando o verbo está 

na forma como 

aparece no dicionário, 

é chamado de 

infinitivo. 

Os verbos no infinitivo 

terminam em: 

AR: cantar, alegrar 

ER: receber, agradecer 

IR: sorrir, confundir. 

ATENÇÃO! 

NEM TODAS AS PALAVRAS TERMINADAS EM AR, ER, IR SÃO VERBOS. ELES REPRESENTAM AÇÃO. 

 

 

https://br.pinterest.com/


 

GEOGRAFIA 

Dando continuidade ao trabalho com a identificação dos elementos nas paisagens naturais 

e humanizadas que você vê no trajeto que faz da sua casa para a escola e da escola, de volta pra 

sua casa, aproveite o desenho que você já fez deste trajeto, para realizar a seguinte atividade: 

a) Usando um pedaço de barbante ou uma linha, identifique e escreva qual dos trajetos é o mais 

curto. 

b) Identifique e registre em um quadro que você irá desenhar no caderno, os estabelecimentos 

comerciais, serviços e equipamentos urbanos que você encontra no trajeto mais longo. 

Exemplo: 

ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS 

SERVIÇOS EQUIPAMENTOS URBANOS 

 

Loja de R 1,00 

 

Posto Policial 

  

UBS 

   

 

Complete este quadro com outros locais por onde você passa no seu trajeto, pois essa atividade 

continuará na próxima semana. 

 

 

3°DIA 

MATEMÁTICA 

Você vai reconhecer figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): e suas representações 

e características. 

Como já aprendemos nos anos anteriores, as formas geométricas espaciais ou 3D possuem faces 

(lados da forma), arestas (as linhas que se formam do encontro de duas faces) e vértices (são os 

pontos de encontro das arestas). Agora, observe as figuras geométricas espaciais abaixo e faça o 

que se pede corretamente no seu caderno: 

 

 

 



1. Complete o quadro com as informações que faltam. 

 

 

 
 

 

  

F
E

R
N

A
N

D
O

 J
O

S
É

 F
E

R
R

E
IR

A
 

Nome da 

figura 

geométrica 

    

Quantidade 

de faces 
    

Quantidade 

de vértices 
    

Quantidade 

de arestas 
    

 

 

CIÊNCIAS 

Na aula passada falamos sobre o Sistema Solar, o Sol e os oito planetas. Na aula de hoje, 

continuaremos falando sobre o Universo. 

“De onde vem o dia e a noite” 

Quando é dia no Brasil, em países do continente asiático, como o Japão, é dia ou noite? Pense 

sobre isso e converse a respeito com seus familiares. 

Vamos representar a ocorrência dos dias e das noites realizando a atividade a seguir: 

 

 

 

 

 

 



Novo Pitanguá Ciências 4º ano  

Posicionamos o globo terrestre sobre uma mesa. Apagamos a luz da sala e 

apontamos a lanterna para onde o Brasil está posicionado. Observe a representação 

da gravura. Você também poderá fazer essa representação em casa se quiser. 

Agora, junto com a ajuda de seus familiares, responda em seu caderno. Copie e 

responda apenas as perguntas: 

1. O que a lanterna acesa representa? E o globo terrestre? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. O que a parte não iluminada do globo terrestre representa? E a parte 

iluminada? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



3. Na cena abaixo, a projeção da sombra de uma criança está na posição 

incorreta. 

 

Novo Pitanguá Ciências 4º ano  

 

• Qual é o nome da criança cuja sombra está projetada na  posição incorreta? 

_________________________________________________ 

 

• Qual é a fonte de luz que projetou a sombra das crianças? 

_________________________________________________ 

 

• Converse com seus pais sobre a posição correta da projeção da sombra da 

criança que você indicou na primeira pergunta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4°DIA 

MATEMÁTICA 

1. Decida se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
a) Nas pirâmides, todas as faces se unem em um vértice em comum, menos uma. (  ) 
 



b) Existem corpos geométricos que não têm arestas. (  ) 
 
c) As pirâmides sempre têm a mesma quantidade de vértices e faces. (  )    
 
 
2. Existe alguma figura geométrica não plana que tenha todas as suas faces triangulares? Qual é 
o nome dela? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Fonte: https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Na atividade anterior, revisamos aula anteriores do período à distância, encerrando a 

temática reciclagem e coleta seletiva.  Essa semana revisaremos as aulas 6 e 8, nas quais também 

reaproveitamos materiais recicláveis, porém o objetivo dessa revisão é compreender um pouco 

mais sobre os esportes envolvidos nas atividades.  

 Na aula 6, a peteca foi o esporte desenvolvido e apesar de genuinamente brasileiro, é 

desconhecido do grande público. Você sabe alguma regra ou como se desenvolve um jogo oficial 

de peteca? Já assistiu algum jogo? Sugerimos assistir o vídeo a seguir para visualizar o seu 

funcionamento, caso não seja possível assistir, explicaremos em seguida: 

 

Ciência do movimento - como jogar peteca: https://www.youtube.com/watch?v=Nhl-4MllX_c 

 

O vídeo traz as regras básicas do jogo de peteca. O jogo é desenvolvido individualmente ou 

em duplas e consiste em não deixar a peteca cair no seu campo de jogo, devolvendo a peteca ao 

campo do adversário com apenas um toque, utilizando apenas uma mão e obrigatoriamente 

passando a peteca por cima da rede. Os jogos têm duração de no máximo 3 sets, sendo necessário 

vencer 2 sets para conquistar a vitória. Cada set tem duração de 16 minutos de peteca em jogo ou 

25 pontos e cada ponto deve ser disputado no tempo máximo de 24 segundos.   

 

Antes de passarmos para o próximo esporte sugerimos o vídeo os com algumas jogadas:  

 

Renan Zoghaib – atleta da seleção brasileira: https://www.youtube.com/watch?v=IcWr1spk598 

Jair Dartora – atleta de boliche: https://www.youtube.com/watch?v=2P1ql7vXXFU 

 

Na aula 8, o boliche foi o esporte desenvolvido na atividade. A origem do esporte é indefinida, 

porém existem relatos que o aparecimento do jogo se deu através de escavações de arqueólogos, 

onde encontraram em uma tumba egípcia de mais de 5200 anos atrás, pinos e uma bola, o que 

apontava para um jogo ou brincadeira praticada a milhares de anos atrás. O esporte como 

https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais
https://www.youtube.com/watch?v=Nhl-4MllX_c
https://www.youtube.com/watch?v=IcWr1spk598
https://www.youtube.com/watch?v=2P1ql7vXXFU


conhecemos nos dias atuais, ganhou forma através dos americanos e o jogo oficial é disputado em 

equipes, trios, duplas ou individualmente e consiste em 10 rodadas onde cada equipe possui direito 

a dois lançamentos da bola por rodada para tentar derrubar os 10 pinos, caso derrube os 10 pinos 

no primeiro lançamento, não se realiza o segundo. Se a equipe conseguiu realizar um “strike“ 

(derrubada de todos os pinos) em alguma das 9 rodadas iniciais, ele terá direito a 3 lançamentos 

na rodada 10. A contagem de pontos se dá pelo número de pinos derrubados nas rodadas, com 

bonificações específicas em caso de strike (1 strike marcado no primeiro lançamento da rodada 

equivale a 10 pontos mais o número de bolas derrubados nos dois próximos lançamentos; 2 strikes 

consecutivos equivalem a 20 pontos mais os pontos somados no próximo lançamento e 3 strikes 

consecutivos equivalem a 30 pontos).   

 

Agora que sabemos as regras oficiais dos dois jogos, sugerimos que você utilize os materiais 

criados nas aulas anteriores e usando as regras oficiais ou modificando-as para ajustar ao espaço 

disponível, mais uma vez divirta-se com a família nesses dois divertidos jogos.  

 

Fontes:  

Nota oficial nº 002-2016. Confederação brasileira de peteca. Disponível em: http://www.fempe.com.br/regras.pdf  acesso em 19/06/2020.  

Origem do boliche. Federação paulista de boliche. Disponível em: http://fpbol.org.br/home/historia/ acesso em 19/06/2020.  

Regras do boliche. Boliche online. Disponível em: https://boliche.com.br/site-antigo/instru6_6.htm#regras acesso em 19/06/2020.  

 

 

 

5°DIA 

PORTUGUÊS 

 

1- Crie mais três versos para o poema de Elias José. Mantenha os verbos no infinitivo. Seja 

criativo. Copie o poema no seu caderno e capriche nos versos. 

 

CANSEIRA QUE DÁ CANSEIRA 

— Menino, venha estudar! 

— Mãe, eu tô cansado. 

— Menino, cansado do quê? 

— Cansado, mãe, de vadiar, 

de bater perna, 

de caçar tempo, 

de domar o vento, [...] 

 

Você reparou como o 

poeta usa os verbos 

para apresentar suas 

ideias inesperadas? 

Beliscar pé de mesa? 

Caçar tempo? 

Domar o vento? 

 

http://www.fempe.com.br/regras.pdf
http://fpbol.org.br/home/historia/
https://boliche.com.br/site-antigo/instru6_6.htm#REGRAS


de achar o bicho nas nuvens, [...] 

de alisar pelo de gato, 

de beliscar o pé da mesa. 

de ___________________________________________________ 

de ____________________________________________________, 

de ____________________________________________________. 

Mãe, eu tô cansado! 

                                           Elias José. Um jeito de brincar, pág. 34. São Paulo, FTD, 2002. 

 

2- Copie as frases abaixo no caderno e circule os verbos. 

a) O menino dormiu e sonhou. 

b) O macaco pulou do galho. 

c) Mamãe comprou um sapato. 

d) A faxineira limpou a casa. 

e) A menina cortou o cabelo.  

Fonte de pesquisa: Livro Leitura, escrita e reflexão – Márcia Leite e Cristina Bassi, São Paulo. FTD. 

 

ARTE 

Hoje vamos perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação musical. 

Como objetos de conhecimento temos: Contexto e práticas, elementos da linguagem, 
materialidades e processos de criação. 

O SOM - O som é um fenômeno acústico. Sons são ondas produzidas pela vibração de um 
corpo qualquer, transmitida por um meio (gasoso, sólido ou líquido), por meio de propagação de 
frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos 
cérebros. 

COMO OS SONS SÃO PRODUZIDOS -Todos os sons conhecidos são produzidos por 
vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações 
produzidas se deslocam formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos. Essa 
propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma 
pequena pedra. 

Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de formas 
diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos 
por interferência eletrônica. 



 
 

ELEMENTOS FORMAIS - Os elementos formais são características próprias que dão forma 
à música, percebidas pelos nossos ouvidos. São cinco os elementos formadores do som, e é 
articulando esses cinco elementos que se criam músicas: TIMBRE, INTENCIDADE, ALTURA, 
DENSIDADE E DURAÇÃO. 

• TIMBRE - O Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um 
instrumento ou cantor, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. 
Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um 
timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. 

• INTENSIDADE - A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma 
propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco (baixa intensidade) 
ou se o som é forte (alta intensidade) e ela está relacionada à energia de vibração da fonte 
que emite as ondas sonoras. Ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se 
espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia que a onda transporta, maior é a 
intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É semelhante ao que habitualmente 
chamamos de volume. A intensidade sonora é a força com que as ondas sonoras empurram 
o ar e é medida em uma unidade chamada bel, em homenagem ao cientista inglês Granham 
Bell, o qual fez estudos que culminaram com a invenção do telefone. No entanto, os 
submúltiplos do bel são mais utilizados: 1 decibel = 1dB = 0,1 bel. A partir de 140db aparece 
o chamado limite da dor ao ouvido humano: o som é dificilmente suportável pelo ouvido e 
pode causar lesões no sistema auditivo. 

• ALTURA - É por meio da altura que podemos distinguir um som agudo (fininho, alto), de um 
grave (grosso, baixo). A altura de um som musical depende do número de vibrações. As 
vibrações rápidas produzem sons agudos e os lentos sons graves. São essas vibrações que 
definem cada uma das notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si; assim, a velocidade da onda 
sonora determina a altura do som, por isso cada nota tem sua frequência (número de 
vibrações por segundo). A altura de um som pode ser caracterizada como definida ou 
indefinida. Em ambos os casos, os sons podem ser agudos ou graves. Os instrumentos de 
altura indefinida são incapazes de produzir uma melodia, visto que a maioria deles emite um 
só som, que a voz humana ou outro instrumento de altura definida não conseguem imitar. 

• DENSIDADE - A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor 
número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres 
simultaneamente dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. 

• DURAÇÃO - A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o 
som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende 
do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são 
utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. 
Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Alguns sons possuem ressonância 
curta, isto é, continuam soando por um breve período de tempo, como o som dos tambores, 
e outros tem ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem soando por um 
período de tempo maior. 

 



COMPOSIÇÃO - As composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor 
adquiriu no local onde vive. A música que cada um compõe depende do lugar e da época em que 
vive, dos sons que conhece e dos quais tem acesso, enfim, da sua história pessoal escolhendo e 
articulando de formas diferentes a imensa variedade de sons aos quais tem acesso. 

• HARMONIA - Harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente, é o 
agrupamento agradável de sons. No nosso exemplo, você poderia muito bem tocar a 
música apenas com uma nota de cada vez, porém ficaria sem graça. Por isso, quanto 
mais notas musicais você tocar simultaneamente (acordes) de forma agradável, 
harmoniosa, melhor será a música. 

• MELODIA - É uma sequência de sons em intervalos irregulares. A Melodia caminha 
por entre o Ritmo. A Melodia normalmente é a parte mais destacada da Música, é a 
parte que fica a cargo do Cantor, ou de um instrumento como Sax ou de um solo de 
Guitarra e etc. Sempre que ouvir um Solo - notas tocadas individualmente - você estará 
ouvindo uma Melodia. 

• RITIMO - Ritmo é o que age em função da duração do som. É a definição de quanto 
tempo cada parte da melodia continuará à tona. Você já percebeu que na parte “(...) 
margens plácidas”, o “plá” demora mais que o “cidas”? Isso é o ritmo da música. 

 
A ALTURA DO SOM - Altura do som é um termo utilizado para definir se um som é agudo 

ou grave. Sons altos são agudos e sons baixos são graves. O que faz um som ficar agudo ou grave 

é a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo (alto) é o som; e quanto menor a 

frequência, mais grave (baixo) é o som. 

Agudo - Som com maior frequência (vibrações rápidas), que correspondem a um som alto, 

alto, logo, agudo.  

Grave - Som com menor frequência (vibrações lentas), que correspondem a um som baixo, 

logo grave. 

O volume ou nível de audibilidade do som, também chamado de sonância refere-se à 

sensação psicoacústica percebida pelo ouvinte, que depende da frequência e da 

intensidade sonora.  

A diferença entre o volume e o som: O volume identifica a intensidade do som (seja ele forte 

ou fraco) e a altura identifica se o som é grave ou agudo. 

Atividade: 

1. como atividade você vai criar um instrumento musical, pode ser um chocalho, tambor, 

pandeiro, etc. Use sua criatividade. 

2. O que é a altura do som? 

3. Qual a diferença entre volume e som? 

4. Quais são os elementos formais da música?  

 

FONTE:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136#Altura; 
http://fabianaeaarte.blogspot.com/2013/02/o-som.html; Livro Novo Pitanguá PNLD Arte 4º Ano - 
Editora Moderna. 

 

RESPOSTAS DA SEMANA ANTERIOR 

CRIANÇAS E FAMÍLIAS, COM O OBJETIVO DE IREM REALIZANDO A AUTOCORREÇÃO DA 

ATIVIDADE ANTERIOR, QUE VOCÊS RECEBERAM NA SEMANA PASSADA. ENTÃO,  

ESTAMOS POSTANDO OS GABARITOS COM AS POSSÍVEIS RESPOSTAS. ESPERAMOS 

QUE AJUDEM NA AUTONOMIA DE VOCÊS! 

  

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136#Altura
http://fabianaeaarte.blogspot.com/2013/02/o-som.html


 

RESPOSTAS DE PORTUGUÊS 

1º DIA 

           EXERCÍCIO 1 

a) O velho e o menino 

b) Dois caboclos, três lavadeiras, um freguês, duas mulheres e um boiadeiro. 

c) Eles estavam mais preocupados com as ideias das pessoas, pois mudaram quatro vezes a 

maneira de conduzir o burrinho. 

d) RESPOSTA PESSOAL. 

 

5º DIA PORTUGUÊS 

 

 

1. a) Levantou de manhãzinha. 

    b) Deu comida às galinhas.  

    c Esquentou o leite. 

   d) Passou um café gostoso.  

   e) Acordou o menino. 

 

 O que o menino fez. 

 

  a) Gostou da notícia.   

 b)  Ficou pronto em um minuto. 

 c)  Arrumou o burrinho.  

 d)  Deu milho e água.  

 e)  Escovou com jeito.   

 

REPOSTAS DE MATEMÁTICA 

1ª dia 

1. R: 36 

2. R: 12 

3. R: 12 

2º dia 

Cubo – 6 faces – 8 vértices – 12 arestas 

Paralelepípedo – 6 faces – 8 vértices – 12 arestas 

Pirâmide de base quadrada – 5 faces – 5 vértices – 8 arestas  

Prisma de base pentagonal – 7 faces – 10 vértices – 15 arestas 

3º dia 

Atividade 1 

a) (F) 

b) (V) 



c) (V) 

2. R: Sim. Pirâmide de base triangular 

 

RESPOSTAS DE CIÊNCIAS 

 

1. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio e o mais distante do Sol é Netuno. 

 

2. (resposta pessoal) O aluno poderá responder: o Sol, a Lua, os planetas. 

 

3. Oito planetas giram ao redor do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Netuno. 

 

4. Sistema Solar. 

 

5. Astros luminosos são os astros que emitem luz própria, como o Sol. Astros 

iluminados são aqueles que não emitem luz própria, como os planetas. 

 

6. O Sol é um astro luminoso porque emite luz própria. A Lua e a Terra são 

astros iluminados, porque não emitem luz própria. 

 

RESPOSTAS DE HISTÓRIA 

 

1) GENOVA E VENEZA 

2) 1.BUSSOLA 2.ASTROLÁBIO 3.CARAVELAS 

3) CABO DA BOA ESPERANÇA, CAMINHO PARA AS ÍNDIAS, BRASIL 

4) QUEM DESCOBRIU?  PEDRO ALVAREZ CABRAL EM 22/04/1500 

5) TRES NAVIOS: SANTA MARIA, PINTA E NINÃ 

6) TER CHEGADO ÀS ÍNDIAS 

7) COLOMBO CHEGOU À AMERICA CENTRAL 

 

RESPOSTAS DE GEOGRAFIA 

 

1 a) RESPOSTA PESSOAL 

b) RESPOSTA PESSOAL 

C) RESPOSTA PESSOAL 

 


