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Português  

1- Leia as palavras abaixo, pinte todos os substantivos comuns e depois complete a cruzadinha 

com os substantivos que você pintou. 
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2- Observe a cena e retire dela substantivos comuns e próprios e dê nome para cada personagem 

                                            

A)  Substantivos próprios (imaginários). 

 Nome das pessoas: 

                     

 

  Nome dos animais: 

                 

 

 

B) Substantivos comuns. 

 Nome dos objetos e nome comum dos personagens que aparem na imagem. 

                         

 

                         

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 Matemática  

1- Decomponha os números seguindo as dicas. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                 

 

 

 

            

             

                                                                 



Geografia  

  

A integração entre o espaço rural e o espaço urbano 

As atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural e no espaço urbano se 

complementam e geram uma interligação entre esses espaços.  

O campo fornece matéria-prima para as indústrias das cidades, 

madeira para as serrarias, milho, trigo e soja para as indústrias alimentícias, 

gado para os frigoríficos, leite para os laticínios. Também fornece alimentos 

que são comercializados na cidade como: frutas, verduras, ovos, arroz, 

feijão, entre outros. 

A cidade fornece ao campo os mais variados 

produtos industrializados, como roupas, calçados, tratores, arados e 

ferramentas em geral, além das vacinas e medicamentos. O 

desenvolvimento das atividades no espaço rural também depende de 

vários serviços da cidade como: os bancos, os trabalhos dos 

veterinários, agrônomos e serviços de comunicação. 

  

1- Converse com seus familiares e anote na tabela abaixo o nome de alguns produtos que vocês 

utilizam em seu dia a dia: 

 

Que vem diretamente do campo Que são fabricados na cidade 

    

    

    

    

  

 

2- Assinale as alternativas com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(  ) O campo e a cidade são espaços completamente diferentes e não possuem nenhuma 

integração. 

(    ) O campo fornece matéria-prima para as indústrias da cidade; 

(    ) O campo também fornece diversos alimentos que são comercializados na cidade; 

(  ) A cidade fornece vários serviços para o campo, como os trabalhos realizados pelos veterinários 

e agrônomos. 

 


