
Sexta-feira 23/04/2021 

Português  

1- Observe a imagem abaixo, leia as frases e marque com um x a alternativa que diz o que tem na 

figura. 

 

A) As crianças estão chegando à escola. 

B) As crianças estão jogando bola em frente à escola. 

C) As crianças estão brincando em frente à escola. 

D) As crianças estão na rua. 

 

2- Leia o texto abaixo e responda as questões que seguem: 

O Sorvete  

  
Há muitos anos atrás, os chineses tiveram uma ideia genial. 

Eles misturaram suco de frutas com neve. Assim foi criado o sorvete. 

 

3- Quantas palavras há no texto? ___________________________________________________ 

 

4- O sorvete foi criado pelos? 

(   )   portugueses                 (   )  brasileiros                   (   ) escravos                           (   ) chineses 

  

5- Como foi criado o sorvete? 

(   ) Misturando água gelada com farinha 

(   ) Misturando neve com salada de frutas 

(   ) Misturando suco de frutas com neve  

(   ) Misturando suco de frutas com doce 



Matemática  

Para revisar: 

1 dúzia é igual a doze unidades. 

Para calcular o dobro contamos o número 2 vezes, ou 

multiplicamos por 2. 

 

1- Cinco amigos colecionam figurinhas. Leia as dicas abaixo e descubra o número de figurinhas 

que cada um possuí.  

1. Júlio possui 7 dúzias de figurinhas. 

2. Rui tem o dobro de figurinhas de Ari mais 118. 

3. Pedro tem o dobro das figurinhas de Júlio. 

4. Rafael tem as figurinhas de Rui, menos as de Ari. 

5. Ari tem o número de figurinhas de Pedro menos 160. 

 

Utilize o espaço abaixo para realizar as operações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia  

Integração dos espaços 

 
Como vimos anteriormente, existe uma interdependência entre o campo e a cidade, 

principalmente, devido às trocas de produtos e serviços entre esses 

espaços. Essa integração ocorre por diversas vias e meios de transporte. 

Transporte rodoviário: É o mais utilizado no Brasil para transportar 

mercadorias e matérias-primas de um local para outro. 

Transporte ferroviário: É o menos utilizado em nosso país para 

transportar mercadorias. Porém, ainda é responsável por transportar 

grandes quantidades de matérias-primas, principalmente produtos 

agrícolas e minérios. 

Transporte hidroviário: É responsável por transportar pessoas, 

mercadorias e matérias-primas. Destaca-se principalmente no transporte 

de minérios e grãos que são levados até as indústrias ou até os portos e 

vendidos para outros países.  

Transporte aéreo: Muito utilizado para o deslocamento de 

passageiros. No entanto, as aeronaves também são muito usadas para a 

distribuição de mercadorias.  

 

 

1- Qual o meio de transporte mais utilizado no Brasil para transportar mercadorias e matérias-

primas de um local para outro? _____________________________________________________ 

 

 

2- O transporte hidroviário se caracteriza pelo deslocamento de pessoas, matérias-primas e 

mercadorias em lagos, rios, mares e oceanos.  

Assinale a alternativa que contém 2 meios de transporte utilizados para este fim: 

(   ) Trem e navio 

(    ) Caminhão e barco 

(    ) Barco e navio 

 

 

3- Pinte o retângulo que contém o meio de transporte ferroviário, utilizado no Brasil para 

transportar grandes quantidades de matérias-primas: 

 


