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Língua Portuguesa 

SUBSTANTIVOS 

Você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome? 

 

Vamos observar os exemplos: 
casa – menino – bola - árvore - gato - cão 

 

Esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam os seres, como animais, objetos, pessoas, 

lugares. 

 

Os substantivos se classificam em: comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados. 

 

Para facilitar o nosso entendimento, estudaremos cada um deles. Então vamos lá! 

Substantivos comuns – Indicam seres de uma mesma espécie: 

Ex: livro – mesa – carro 

 

Próprios – São aqueles que nomeiam seres de um modo particular, como nome de pessoas, ruas, avenidas, 

cidades, estados, países, entre outros: 

 

Ex: Rio de Janeiro – Pedro – Praça dos Três Poderes – Palácio das Esmeraldas 

 

Concretos – São aqueles que possuem existência de modo independente, não necessitando de outros para 

existirem: 

Ex: mar – bosque – escola – pássaro 

 

Abstratos – Dependem de outros seres para que eles existam: 

Ex: amor – bondade – perdão – felicidade 

 

Primitivos – Não derivam de nenhuma outra palavra da Língua Portuguesa: 

terra – folha – ferro 

 

Derivados – Formam-se através de palavras já existentes. Para entendermos melhor citaremos os exemplos 

acima, seguidos de seus derivados: 

terra - terreiro 

folha - folhagem 

ferro - ferradura 

 

Coletivos – São aqueles que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie. 

cardume - feixe – constelação - ramalhete 
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ATIVIDADE 1 

 

A) De acordo com esse texto, é correto afirmar que a mãe. 

a) (    ) tinha vários cabelos brancos. 

b) (    ) não soube responder a menina. 

c) (    ) foi uma boa menina. 

d) (    ) nunca fez nada de ruim. 

 

B) Na frase: “ Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?” As palavras destacadas são: 

a) (   ) substantivos simples e compostos. 

b) (   ) substantivos simples. 

c) (   ) substantivos derivado. 

d) (   )nenhuma das alternativas. 

 

C) Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo do quadro abaixo.  
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ATIVIDADE 2 

 

A) Esse texto é: 

a) (  ) Informativo 

b) (   ) Literário  

c) (   ) Poético  

d) (   ) Jornalístico 

 

B) Holambra é uma cidade: 

a) (   ) Da Holanda. 

b) (   ) Da Inglaterra. 

c) (   ) Do Brasil. 

d) (   ) Do Japão 

 

C) No texto acima as palavras: ramalhete, Holambra e cidade  na ordem em que foram escritas, 

substantivos:  

a) (   ) próprio, coletivo, comum. 

b) (   ) comum, próprio, comum. 

c) (   )coletivo, próprio, comum. 

d) (   ) coletivo, comum, próprio. 

 

D) Retirem do texto três substantivos comuns. 

_________________________________________________________________________________ 

 

E) Volte ao texto e retire três substantivos próprios. 

_________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3 

 

A) Os substantivos comuns encontrados no texto são: 

a) (     ) bem-vindos, Formiga. 

b) (     ) Pai, placa. 

c) (     ) Cascavel, Sete Lagoas. 

d) (     ) Patos de Minas, Papagaio. 

 

B) Os nomes das cidades estão em letras maiúscula porque: 

a) (      ) São substantivos comuns. 

b) (      ) São substantivos coletivos. 

c) (      ) São substantivos simples. 

d) (      ) São substantivos próprios. 

 

ATIVIDADE 4 

A) Coloque (1) para substantivo comum, (2) para substantivo próprio, (3) para substantivos coletivos. 

(     )   cacho                                                   (     )  biblioteca                                      (     )vara                                                                                                                             

(     ) planta                                                     (     )  televisão                                       (     )fauna 

(     )rebanho                                                   (     ) réstia  

(     )cachorro                                                  (     ) professor 

(     )bando                                                      (     ) Minas Gerais 

(     ) Pedro                                                      (     ) futebol 

(     ) lápis                                                        (     ) Lojas Americanas 

(     ) molho                                                     (     ) Palácio das Artes 

(     ) quadrinha                                                (     ) Avenida Afonso Pena 
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B) Complete a cruzadinha dos coletivos. 

 

ARTIGOS 

Antes de aprendermos sobre este assunto, observaremos atentamente os termos destacados: 

 

O garoto 

Um brinquedo 

A bola 

Uma maçã 

 

Podemos perceber que os substantivos: garoto, brinquedo, bola e maçã estão acompanhados pelos termos: o, 

um, a, uma. 

 

Esses termos são denominados de artigos. 

Agora que já conhecemos, vamos conceituar o que realmente é o artigo: 

O artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou especificar. 

Quando falamos em determinar, logo devemos pensar da seguinte forma: 

A garota – A afirmação está sendo feita sobre uma pessoa, que é a garota. 

Poderia também ser o amigo, a professora, ou qualquer outra pessoa de um modo geral. 
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Já a palavra especificar, significa que estamos nos referindo a uma pessoa, objeto, animal ou a qualquer 

outro ser, de maneira particular. Como por exemplo, ao dizermos “uma menina”, estamos nos referindo a uma 

menina somente, e não a todas as meninas. 

De acordo com a subdivisão dos artigos, temos: 
 
Artigos definidos – o, a, os, as. 
Artigos indefinidos – um, uma, uns, umas. 

 

        ATIVIDADE 5 

A) De acordo com esse texto, onde acontece o campeonato. 

_______________________________________________________________________ 

B) A turma do Colégio Trindade tinha fama de? 

____________________________________________________________________ 

C) Na frase: “Nosso colégio perdeu o campeonato. A culpa: O bagunça.”  

a) (   )  A mudança nos artigos indefinidos: a, o 

b) (   )  A mudança no substantivo bagunça. 

c) (   )  A mudança nos artigos definidos: a, o. 
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         ATIVIDADE 6 

A) No 2º quadrinho, a expressão” Me custaram os olhos da cara” significa: 

a) (   ) Que foi preciso arrancar os olhos. 

b) (   ) Que o pagamento foi os olhos da cara. 

c) (   ) Que foi muito caro. 

d) (   ) Que foi muito barato. 

B) Na frase: “comprei umas balas e um bolo de morango. “O artigo indefinido antes do substantivo balas 

indica que: 

 (  ) A filha ganhou balas de todos os sabores. 

 (  ) A filha ganhou balas de morango. 

 (  ) A filha ganhou  balas somente de um sabor. 

 (  ) A filha ganhou balas de laranja 

C) Complete o quadro abaixo de acordo com o texto. 

 

D) Leia as frases com atenção. 

A- A bailarina ganhou a  sapatilhas que tanto queria. 

B-  A bailarina ganhou uma sapatilha. 

a) Em qual das  frases a palavra sublinhada da ideia de uma sapatilha qualquer? 

__________________________________________________________________ 
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b) Em qual das frases a palavra sublinhada dá ideia de ideia de uma sapatilha em especial? 

_______________________________________________________________________ 

        ATIVIDADE 7 

A) Circule os artigos nas frases abaixo e classifique-os. 

a) Uma menina lavou a bicicleta. ______________________________________________ 

b) O cachorro é um animal mamífero. __________________________________________ 

c) As mulheres viram os carros. _______________________________________________ 

d) As ondas faziam o navio balançar. ___________________________________________ 

e) A televisão quebrou mais uma vez. __________________________________________ 

 

O passeio no clube 
        Estava a manhã ensolarada! As nuvens do céu estavam em forma de flocos de algodão. 

        As crianças resolveram passar um dia no clube. 

        A água da piscina estava morninha. 

        Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. 

        O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma 

cochilada. 

        O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar. 

 

 

B) Leia o texto acima e circule de azul os artigos indefinidos e sublinhe de vermelho os artigos definidos. 

 

C) Observe as frases e destaque os adjetivos, substantivos e artigos usando os códigos da legenda. 

 
 

a) Uma linda borboleta amarela pousou numa flor. 

______________________________________________________________________________ 

 

b) O livro tem uma bela história e contém boas lições. 

______________________________________________________________________________ 

 

c) O aluno foi solidário e doou uns livros. 

______________________________________________________________________________ 
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Pronomes 

 

Quando estamos conversando ou escrevendo um texto é inadequado ficar sempre repetindo um nome e 

para isso existem os pronomes. Assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo, simples 

assim. 

São diferentes dos substantivos, porque não tem significado e seu uso vai depender da situação. Como 

existem vários tipos de pronomes, vamos classificá-los e dar exemplos a seguir… 

Começamos pelos pronomes pessoais, que substituem ou acompanham o substantivo. Servem para 

representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais 

classificam-se em retos e oblíquos: 

 

São pronomes retos, quando atuam como sujeito da oração, observem: 

                    Singular   Plural                Exemplo 

1ª pessoa        eu        nós                    Eu vou ao cinema hoje. 

2ª pessoa        tu         vós                    Tu tens trabalhado muito? 

3ª pessoa        ele/ela eles/elas           Será que ela está ocupada? 

 

Já os pronomes oblíquos, quando atuam como complemento da frase. São eles: 

Pronomes oblíquos átonos: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes. Exemplos: 

Desejo- te feliz aniversário. 

Faça- me o favor de pegar aquele livro. 

Pronomes oblíquos tônicos: mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. Exemplos: 

A mim pouco importa o que dizem… 

 

Existem também os pronomes possessivos, que como o nome já diz indica posse. São eles: 

                            Singular                   Plural 

1ª pessoa        meu(s), minha(s)         nosso(s), nossa(s) 

2ª pessoa        teu(s), tua(s)               vosso(s), vossa(s) 

3ª pessoa        seu(s), sua(s)             dele(s), dela(s) 
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Usamos da seguinte forma: 

Minhas notas foram boas. 

Tua casa é grande. 

Hoje vi sua tia no supermercado. 

Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou objeto em relação à quem está falando. 

Veja como funciona: 

1ª pessoa este(s), esta(s), isto - refere-se a algo que está perto da pessoa que fala. 

2ª pessoa esse(s), essa(s), isso - refere-se a algo que está perto da pessoa que ouve. 

3ª pessoa aquele(s), aquela(s), aquilo - refere-se a algo distante de ambos. 

No exemplo: Estes livros e essas apostilas devem ser guardadas naquela estante. 

            Estes - perto de quem fala; Essas - perto de quem ouve, Naquela - distante de ambos. 

ATIVIDADE 8 

A) Complete as frases com os pronomes oblíquos do quadro. 

 

 

 Patrícia entregou as flores a______________________. 
 

  Amanhã você vai _______________________ ao cinema? 

 

 Mamãe ________________ deu um forte abraço. 

 

 Pedro entregou___________________ a sua pasta? 
 

B) Fique de olho! 

 Encontre no caça-palavras oito (8) pronomes de tratamento. 

 

LHE- CONSIGO- CONOSCO-SI-SE- ME- MIM- COMIGO 
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 Os alunos que responderam à pergunta da professora foram: 

a) (   ) Joãozinho e Zezinho. 

b) (   ) Joãozinho e Aninha 

c) (   ) Joãozinho e Lúcia. 

 

ATIVIDADE 9 

Reescreva as frases substituindo os nomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto 

correspondentes. 

A) Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. 

 

B) Bruna faltou à aula para ir ao médico. 

______________________________________________________________________________ 

 

C)  Os meninos jogaram bola a tarde toda. 

______________________________________________________________________________ 

 

D)  Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho.  

 

______________________________________________________________________________ 
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 No primeiro e no segundo quadrinho, as palavras destacadas são pronomes de tratamento que 
indicam: 

a) (   )Uma maneira delicada de chamar os pais. 

b) (   )Uma forma respeitosa de chamar os pais. 

c) (   )Uma maneira carinhosa de falar. 

d) (   )Uma forma moderna de chamar os pais. 

 

 É correto afirmar que a palavra você é um pronome: 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

1-Senhor, senhora, senhorita.     (    ) Papa. 

2-Vossa Santidade.                    (    ) Príncipes, princesas. 

3-Vossa Alteza.                         (    ) Altas autoridades. 

4-Vossa Majestade.                    (   )Pessoas em situação cerimoniosa. 

5-Vossa Excelência.                   (   )Reis, rainhas, imperadores. 

6-Vossa Senhoria.                      (   ) Pessoas com quem não se tem intimidade, pessoas mais velhas. 
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ATIVIDADE 10 

Pra saber mais... 

Esta é uma característica dos diários pessoais: o uso da 1ª pessoa, isto é, do eu, ao falar de si mesmo. 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diário da Julieta - As Histórias Mais Secretas da Menina Maluquinha - Autor: Ziraldo 

Para saber mais sobre o autor!! 

Compreensão do texto Diário de Julieta 
 

A) Como Julieta trata seu diário? 
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Julieta escreve:             Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. 
 

B) Quem é Romeu? 

             ________________________________________________________________________________ 

 

             ________________________________________________________________________________ 

 

C) Leia o trecho acima e responda como você conseguiu identificar de quem Julieta estava falando? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 11 

A) No texto acima existem pronomes pessoais do caso reto e pronomes possessivos. 

Classifique- os abaixo ligando - os. 

 

Eu pronomes possessivos 

Ele pronomes pessoais 

Meus 
 

B) Por que Julieta foi ao médico? 

___________________________________________________________________ 

C) Leia a frase ... “Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia!”  

Transforme a frase acima numa frase interrogativa. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 12 

Preencha o quadro abaixo com as informações que se pede: 

ATIVIDADE 13 

Com as informações do quadro acima escreva em poucas linhas seu relato pessoal 
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ATIVIDADE 14 

 

 

Escreva um diário pessoal, descrevendo um dia da sua quarentena. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 15 

Para combatermos a Covid-19 e tantas outras doenças, o mais importante é a prevenção. 

Através da linguagem verbal (escrita) e não verbal (desenhos\ imagens), elabore um cartaz de prevenção ao contágio 

das Covid-19 
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Matemática 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1  

Observe e continue: 

                          5 + 5 + 5 =  3 × 5 = 15                       3 × 9 =  9 + 9 +  9 = 27 

a) 3 + 3 + 3 + 3 = ____________________________________________ 

b) 6 + 6 =___________________________________________________ 

c)  8 + 8 + 8 + 8 + 8 = _________________________________________ 

d) 7 + 7 + 7 + 7 = _____________________________________________ 

e) 4 × 2 = ___________________________________________________ 

f) 2 × 6 = ___________________________________________________ 

g) 6 × 4 = ___________________________________________________ 

h) 5 × 5 = ___________________________________________________ 

 

 QUESTÃO 2 

 

 

Aplique as propriedades:  

                                                    Comutativa 

                                           7 × 9 = 63  ou   9 × 7 = 63 

a) 6 × 5 = ______________ 

b) 8 × 4 = ______________ 

c) 15 × 12 = ____________ 

d) 3 × 7 = ______________ 

e) 9 × 2 = ______________ 

f) 8 × 10 =______________ 

g) 3 × 6 = ______________ 

h) 7 × 6 =_______________ 

     

 

SEMED 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
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 QUESTÃO 3  

 

 

                                                             

                                                                  Associativa 

                                       5 × 2 × 6 = (5 × 2) × 6 = 5 × (2 × 6) 

a) 4 × 3 × 1 = ___________________________________________________ 

b) 7 × 8 × 4 = ___________________________________________________ 

c) 9 × 5 × 1 = ___________________________________________________ 

d) 6 × 7 × 2 = ___________________________________________________ 

 

QUESTÃO 4  

 

 

 

 

                                                    Distributiva 

                                         4 × (5 + 8) = (4 × 5) + (4 × 8) 

a) 3 × (6 - 3) = _________________________________________________ 

b) 6 × (7 - 5) = _________________________________________________ 

c) 5 × (3 + 9) = _________________________________________________ 

d) 2 × (8 + 7) = _________________________________________________ 

QUESTÃO 5  

Efetue as multiplicações. 
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QUESTÃO 6 

Identifique os termos de cada divisão. 

 

 

 

 

Dividendo:_______________                           Dividendo:__________________     

Divisor: _________________                           Divisor:____________________ 

Quociente: _______________                          Quociente:__________________ 

Resto:___________________                           Resta:______________________ 

 

QUESTÃO  7  

Escreva a divisão que correnponde a cada sentença. 

a) 16 dividido por 2 tem quociente 8 e resto zero. 

 

 

 

b) 24 dividido por 6 tem quociente 4 e resto zero. 
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QUESTÃO 8 

Em uma floricultura, são vendidos arranjos com rosas. Para cada tipo de rosa, são montados 3 arranjos. 

Quantas rosas são necessárias para montar cada arranjo. 

a)12 rosas vermelhas.                                       b) 18 rosas brancas. 

 

 

Cada arranjo terá ____ rosas vermelhas.           Cada arranjo terá ___ rosas brancas. 

 

QUESTÃO 9 

Os 24 alunos da turma de Júlia foram divididos em grupos com 6 alunos cada um. Quantos grupos foram 

formados? 

 

a) Contorne os alunos formando grupos de 6 crianças. 

b) Complete as lacunas. 

24 dividido por 6 é igual a ____ 

24 ÷ 6 = ____ 

Dividindo-se o total de alunos pelo número de alunos de cada grupo, foram formados ____ grupos. 

 

QUESTÃO 10 

Karina tem 15 bolas de gude e quer guardá-las em saquinhos com a mesma quantidade de bolas em cada. 

Desenhe os saquinhos com 5 bolas em cada um . 

 

 

 

 

a) Escreva a divisão que representa essa situação. 

___________________________________________________________ 

b) Quantos saquinhos Karina vai usar para guardar suas bolas de gude? 

___________________________________________________________ 
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QUESTÃO 11 

Observe a imagem abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quantas irmãs João tem ?____________________________________________ 

b) Quantas laranjas cada uma das irmãs de João vai ganhar?___________________ 

c) Vão sobrar laranjas? Se sim, quantas?__________________________________ 

QUESTÃO 12 

Fernando vai dividir suas 12 tampinhas igualmente em caixas. Ele pode usar caixas em que cabem 2, 3, 4 ou 

6 tampinhas. 

 

 

 

 

 

 

a) Se Fernando usar as caixas em que cabem 2 tampinhas, quantas caixas ele usará? 

________________________________________________________________ 

b) Se ele usar as caixas em que cabem 3 tampinhas, Fernando usará quantas caixas? 

________________________________________________________________ 

c) Se Fernando usar as caixas em que cabem 4 tampinhas, quanats caixas serão 

usadas?__________________________________________________________ 

d) Já se Fernando usar as caixas em que cabem 6 tampinhas, quantas caixas serão 

necessárias?______________________________________________________ 
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Giuliana tem uma revendedora de automóveis. Para um melhor aproveitamento de espaço, ela mantém no 

pátio os carros alinhados em fileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quantos carros há no total?__________________________________________ 

b) Nessa situação, que a multiplicação tem como resultado o número total de 

carros?__________________________________________________________ 

c) Podemos dizer que os 42 carros estão divididos igualmente entre 7 fileiras com 6 carros. Que divisão 

representa essa situação?____________________________ 

d) Também podemos dizer que os 42 carros estão divididos igualmente entre 6 fileiras com 7 carros. 

Que divisão representa essa situação?________________ 

QUESTÃO 13 

Na hora do intervalo, as crianças resolveram brincar de jogar boliche. Na sala há 12 crianças e a professora 

liberou 2 jogos de boliche para elas. 

a) Quantas crianças brincaram com cada jogo? 

______________________________________________________________ 

b) Se 4 crianças ficarem com um jogo, quantos jogos serão necessários? 

_______________________________________________________________ 

c) As crianças resolveram se dividir em 3 grupos. Quantos alunos ficaram em cada 

grupo?__________________________________________________________ 
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QUESTÃO 14 

Wesley dividiu uma quantidade de presilhas igualmente entre 4 amigas. Sabendo que Wesley tinha menos 

que 18 presilhas e que na divisão sobraram 3 presilhas com ele, quantas presilhas Wesley tinha antes da 

distribuição? 

 

 

a) Se cada amiga de Wesley tiver ganho 1 presilha: 

 

 

 

Wesley distribuiu____ presilhas e sobraram 3 presilhascom ele. Assim, ele tinha____ presilhas antes da 

distribuição. 

 

 

b) Se cada amiga de Wesley tiver ganho 2 presilhas: 

 

 

 

 

Wesley distribuiu____ presilhas e sobraram____ presilhas com ele. Assim, ele tinha____ presilhas antes da 

distribuição. 

QUESTÃO 15 

Escreva duas multiplicações e duas divisões usando somente os três números números em cada caso. 

a) 5, 4 e 20                     b)  7, 3 e 21                    c) 6, 8 e 48 

__________                     __________                    __________ 

__________                     __________                    __________ 

__________                     __________                    __________ 

__________                     __________                     __________ 
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Geografia 

Leia com atenção: 

                 

 

 

Limite: é a linha demarcatória que separa 

os municípios. 

O limite pode ser um rio, um lago, uma 

serra, um bosque, uma rua, uma estrada de 

ferro, uma rodovia, uma linha imaginária 

etc. 

 São colocadas placas de metal ou marcos 

de pedra, madeira ou concreto, para 

indicar onde terminam as terras de um 

município e onde começam as terras de 

outro município. 

  

                                                                                                            
1 – Com base no texto acima responda: 

a) O que é limite? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) O que pode servir de limite? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) O que é usado para indicar onde começa e onde terminam os limites dos municípios? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2 – Pesquise o nome do município que fazem limite com o munícipio onde você mora: 

 

a) ao norte: _________________________________ 

b) ao sul:___________________________________ 

c) ao leste: _________________________________ 

d) a leste: __________________________________ 

 

SEMED 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

SEMED 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
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3 – Quais são os municípios que compõem a Região do Bolsão? 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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LEMBRE QUE: 

A cidade, ou área urbana, é a sede do 

município. Toda cidade tem um centro e é 

nele que se concentram as maiores lojas, os 

bancos, os escritórios, as igrejas, os cinemas 

etc. 

Nos municípios brasileiros, a maior parte da 

população mora na cidade. As pessoas que 

moram na cidade formam a comunidade 

urbana. 

Toda cidade tem um centro e bairros em 

volta dele. 

Bairro Residencial. 

Zona suburbana ou subúrbio é 

formada pelos bairros mais afastados do 

centro da cidade. É a periferia da cidade. 

As cidades muito pequenas não têm zona 

su- burbana. 

Os bairros de uma cidade podem ser: 

Residenciais: predominam os 

estabelecimentos e os prédios que servem de 

moradia; 

Comerciais: prevalecem as casas 

comerciais;  

Industriais: concentram muitas indústrias 

e fábricas, pátios de estacionamento e 

trânsito de caminhões. 

 
 

Polo Industrial. 

Nesses bairros, em virtude da fumaça que 

sai das chaminés das fábricas e dos 

escapamentos dos caminhões, o ar pode ser 

mais poluído. 

 A vida na cidade: 

Costuma ser mais agitada que a vida no 

campo; 

Os moradores da cidade trabalham em 

bancos, oficinas, escritórios, lojas, 

hospitais, repartições públicas etc.; 

Geralmente, há muitas opções de lazer: 

cine- mas, teatros, museus, clubes, parque 

de diversões, centros esportivos; 

Algumas cidades apresentam sérios 

problemas como desemprego, falta de 

moradia, poluição, violência, transporte 

coletivo deficiente etc. 

 
Bairro Comercial. 

 

 

3 – Responda: 

a) Como é o bairro residencial? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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b) Como é o Polo Industrial?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) Como é o bairro comercial? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4 – O que se concentra no Centro da Cidade? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

LEMBRE QUE: 

O campo é uma área rural. Nele 

predominam sítios, chácaras e fazendas. 

As pessoas que vivem no campo trabalham 

principalmente na agricultura e na 

pecuária. 

 Vilas: pequenos povoados na zona rural. 

Nela ficam a escola, o posto de saúde, a 
igreja e alguns estabelecimentos 

comerciais. 

Os habitantes do campo são chamados 

camponeses e formam a comunidade rural. 

A vida no campo também é trabalhosa. Os 

trabalha- dores acordam muito cedo e saem 

para cuidar das plantações e dos animais. 

Os moradores da área rural costumam ir às 

cidades para fazer compras, divertir-se ou 

fazer tratamento de saúde. 
 

 
Escola Rural. 

 

5 – Responda: 

a) O que é área rural? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) O que encontramos na área rural? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) Em que costumam trabalhar as pessoas que vivem na área rural? 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Ciências 

 TEIAS ALIMENTARES 

 

Observe o esquema abaixo. Quantas cadeias alimentares você consegue encontrar nele? 

Teia alimentar (sem representação dos decompositores) 

 

 

Nos ambientes naturais, é mais ou menos assim que acontece: várias cadeias alimentares se cruzam. 

Isso porque é muito difícil que um ser vivo de uma cadeia alimentar não faça parte de outras cadeias. 

O conjunto de várias cadeias alimentares forma uma teia alimentar. 
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onça 

harpia 

capivara 

sabiá 

jiboia 

vegetação 

gafanhoto 

rã 
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01. Considere as informações dada pela tirinha: 

 

Podemos dizer que minhoca e gato: 

 

a)(   ) participam de cadeias alimentares diferentes, porque gatos são carnívoros de outros tipos 

de animais.  

b)(   ) fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém gatos são consumidores e minhocas são 

produtores.  

c)(   ) fazem parte de uma mesma cadeia alimentar, porque são animais carnívoros.  

d)(   ) fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém gatos são decompositores e minhocas 

são produtores. 

 

02. Observe a teia alimentar representada a seguir. 

Teia alimentar 

 

a) Nessa teia alimentar, o milho é o ____________________ . 

b) O consumidor secundário dessa teia é a ________________  

c) Os consumidores terciários dessa teia são _______________ 

_________________________________________________ 

d) “Na natureza, os gaviões dependem da luz do Sol para sua sobrevivência.” Você concorda 

com essa afirmação ou discorda dela? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
rato 

  
 

 

 jacaré 

cobra 

gavião 

milho 
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03. Os cientistas afirmam que, em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiete depende do 

número de gaviões. Converse com seus colegas e justifique a afirmação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

04. Observe a cadeia alimentar a seguir e complete a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de consumidor Nome do animal 

primário  

secundário  

terciário  

quartenário  

Peixes maiores 

Plantas do fundo caramujos 

lambaris 

aves 
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História 

Vamos ler um pouco 

 

Nas cidades deve sempre haver o sentimento de solidariedade e de respeito pela vida em grupo. Veja este 

exemplo. 

 A comunidade da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, criou um museu que preserva a 

memória e afirma a identidade de seus moradores, tomando e guardando os seus depoimentos orais. 

Parte do acervo do museu foi doada pela comunidade.  

 Muitos dos moradores do bairro da Maré são migrantes que vieram do Nordeste e de outros estados do 

Sudeste, como Minas Gerais. 

        Leia o texto abaixo, extraído do site do Museu da Maré. Depois, responda às perguntas.         

 

Muitos chegaram no pau de arara 
Outros vieram numa terceira do Ita 
 
Rodoviária, lugar do desembarque de quem ainda chega 
Lugar de um novo começo 
 

Ingá de Bacamarte, Codó, Sapé  
Campina, Grande, Serra Branca, Tpu 
Cachoeira Alegre, São Fidelis, Ubá... 
Tantas cidades e pessoas... 
Saudades, expectativas, esperanças, memórias 
Diferentes tempos que aqui se encontram. 
  

     

Imagem pau de arara                                                  
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Pau de arara: caminhões 

que transportam pessoas 

onde não existem ônibus 

disponíveis. Hoje esse tipo 

de transporte é proibido por 

lei. 
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 Imagem Ita 

Questão 1 

a-) Como os moradores do bairro da Maré chegavam antigamente à cidade do Rio de Janeiro? 

Resposta:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b-) E hoje, como eles continuam a chegar? 

Resposta:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Questão 2 

a-) Observe as imagens das rodoviárias que Chapadão do Sul já teve. Agora circule a atual rodoviária. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Ita: 

Tipo de embarcação que fazia 

a navegação costeira, ligando 

as áreas do litoral, do norte do 

sul do Brasil. O ita servia para 

transportar mercadorias e 

pessoas. 
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b-) Observe as imagens  a seguir e marque  a cidade que elas pertence marcando um x na lacuna 

correta. Depois pinte no mapa o estado que a cidade pertence: 

             

 

              

 

 

(   ) Chapada dos Guimarães  

(   ) Chapadão do Céu 

(   ) Chapecó 

(   ) Chapadão do sul   
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Arte 

Atividade 1  

As danças circulares 

A dança pode ter diferentes funções de acordo com o contexto e o lugar em que ela é praticada.  

Muitas danças tradicionais, por exemplo, são dançadas em círculo. Essas danças, chamadas de danças 

circulares têm uma função simbólica de manter a união e a coesão do grupo.  

As origens da dança circular 

As danças circulares estão entre as mais antigas formas de danças e são praticadas há milhares de anos. 

Nossos antepassados observaram que vários fenômenos da natureza se repetiam em ciclos, como as estações 

doa no, os períodos de frio e calor, de chuva e de seca.  

Para esses povos antigos, as danças circulares eram uma maneira de representar esse padrão circular 

par cultuar as forças da natureza. Por meio da dança, eles pediam ás divindades para proteger o grupo e garantir 

boas colheitas. Essas danças também ajudavam manter a harmonia e a união do grupo.  

Observe a imagem:  

 

1- Por que ao dançarem em círculo as pessoas se dão as mãos?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2-  O que dar a mão a alguém significa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3-  Você já dançou alguma dança de roda? Quando isso aconteceu? 

______________________________________________________________________________ 
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Atividade 2 

1-Para conhecer mais nosso cancioneiro popular, vamos cantar e dançar juntos:  

Cirandeiro 

Cirandeiro, cirandeiro ó  

A pedra do teu anel brilha mais do que o Sol  

Mandei fazer uma casa de farinha 

Bem maneirinha que o vento possa levar 

Oi passa o Sol, oi passa a chuva, oi passa o vento  

Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. 

 

2- Antônio Poteiro pintou uma ciranda em sua obra. Em uma folha de papel sulfite você também pode pintar 

a sua brincadeira predileta. Escolha qual e atente-se aos detalhes.  
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Atividade 3  

Grande festa popular 

O carnaval é uma festa antiga e muito conhecida no Brasil. Nessa festa costuma-se cantar e dançar ao 

som das tradicionais marchinhas que acompanham os blocos. Outros ritmos também embalam a festa, como 

o samba, o frevo, o maracatu e o axé.  

Essa grande festa anual teve origem em Portugal, com a brincadeira do Entrudo, na qual havia muita 

correria, barulho, água fria e farinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Como acontece o carnaval em sua cidade?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2- De que forma você aproveita o Carnaval?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Como se deu a origem do Carnaval?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Atividade 4 

Corpo em movimento e corpo desenhado 

 

Note que o artista Carybé usa os traços para mostrar os movimentos dos corpos na capoeira.  

Agora é sua vez.  

 

Atividade:  

1- Proponha um jogo de capoeira com seus familiares. Em seguida registre através de desenhos os 

movimentos da dança da capoeira que você jogou com alguém de sua escolha.  
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Língua Inglesa 

1. De acordo com cada ação, escreva I can (eu posso) ou I can’t (eu não posso). 

a) ______________________swim. 

b) ______________________ climb a tree. 

c) ______________________ speak French. 

d) ______________________ fly. 

e) ______________________ run fast. 

f) ______________________ play chess. 

g) ______________________ play the guitar. 

h) ______________________ sing well. 

i) ______________________ ride a bicycle. 

j) ______________________ make cookies. 

 

2. Veja as figuras e escreva frases sobre o que essas pessoas podem ou não fazer. Use esses verbos. 

Exemplo:  1. Sarah and Tom can dance. 
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3. E você? Pode fazer essas coisas? Escreva respostas curtas em inglês. 

Ex: I can - Eu posso              ou      I can’t – Eu não posso. 

 

 

4. Passe as frases abaixo para português. 

 

A) I can swim in the river Sucuriú. ___________________________________________ 

B) I can’t cook. __________________________________________________________ 

C) I can ski in the mountains. _______________________________________________ 

D) I can’t play the guitar. __________________________________________________ 
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Educação Física 

 

Observe a imagem abaixo 

 

1. De acordo com a imagem acima, que brincadeiras são mostradas? 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Você conhece essas brincadeiras,que outras brincadeiras você conhece? Qual é a sua brincadeira 

preferida? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

As diferenças entre jogo, brincadeira e esporte é simples. No esporte as regras são universais, não 

podem ser alteradas e devem ser seguidas por todos os participantes. ... Na brincadeira as regras 

podem ser alteradas a toda hora e não é  necessário que haja competição entre os participantes. 
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3. Circule o que é brincadeira e sublinhe o que é esporte. 

 
4. Identifique e escreva os nomes dos variados jogos e esportes que cada elemento abaixo representa. 

 

 

5. Procure realizar em sua casa, algumas dessas brincadeiras citadas anteriomente, (amarelinha, pular 

corda, bolinhas de gude, pião, esconde esconde etc...). Registre  com fotos ou vídeos e nos envie. 
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Empreendedorismo 

Um negócio divertido 

Atividades 

 Leia o texto abaixo e responda as questões. 

 O que é um concorrente? 

 

São empresas que atuam no mesmo ramo de atividade que você e que buscam satisfazer as necessidades dos 

seus clientes. 

Os concorrentes por sua vez, são divididos em dois tipos: 

 

Concorrentes diretos: possuem um produto igual ao seu, visando a mesma fatia de público que a sua empresa. 

 

Concorrentes indiretos: são aquelas empresas que possuem produtos semelhantes, mas que acabam 

diminuindo a demanda pelo produto que você quer vender, ou seja, disputam o mesmo tipo de consumidor. 

É muito importante conhecer os seus concorrentes, podendo identificar os seus pontos fortes e fracos, podendo 

utiliza-los como estratégia para atingir o mercado. 

Lembrando que o ideal é trabalhar com os nossos concorrentes sem competir negativamente. Por exemplo, os 

responsáveis pelas duas padarias do bairro podem trocar ideias entre si sobre como melhorar o trabalho, podem 

ajudar um ao outro quando necessário e nas mais diversas situações, podem emprestar algum material que o 

outro precisar, enfim, podem cooperar e se tornar melhores empreendedores.  

01– O que são concorrentes? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

02 – Explique o que são concorrentes diretos e indiretos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

03- Como podemos trabalhar com os nossos concorrentes? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

04- Cite alguns comportamentos empreendedores que podemos pôr em prática com relação aos nossos 

concorrentes:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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