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Atividade de Produção de Texto  Ensino Fundamental I | 4ª ano  

Para descrever uma cena, um objeto ou alguma coisa podemos usar um texto descritivo, pois  

através dele contamos as características e os detalhes, de forma que o leitor do texto, possa  

compreender da melhor forma possível aquela cena, objeto, lugar, pessoas entre outros itens. 

  

Observe a gravura e, descreva‐a, indicando os detalhes e curiosidades que ela possui.  Escreva 

um texto descritivo.   
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

1) Utilize os símbolos do Sistema de Numeração Egípcio para representar os números abaixo. 

a) 53 = b) 28 =  

c) 154 =  d) 203 = 

e) 123 = f) 223 = 

g) 1.122 = h) 1.207 = 

i) 2.543 = j) 1.001 =  

 

2) Represente os números abaixo utilizando o Sistema de Numeração Romano. 

a) 35 = b) 28 =  

c) 154 =  d) 249 = 

e) 77 = f) 84 = 

g) 99 = h) 999 = 

i) 2.543 = j) 1.001 =  

 

3) Represente os números abaixo utilizando o nosso Sistema de Numeração. 

a) LX = b) CDLXIV =  

c) CCXXIV =  d) XLIV = 

e) LXXXIX = f) XCIX = 

g) CMXCIX = h) MCXCVII = 

i) MMMCCCXXXIII = j) MMXX =  

 

4) Responda as questões abaixo utilizando o Sistema de Numeração Romana. 

a) O dia em que você nasceu: ______________________________________________ 

b) O ano em que você nasceu: _____________________________________________ 

c) O ano em que estamos: ________________________________________________ 

d) O século em que estamos: ______________________________________________ 

e) O século em que seus pais nasceram: _____________________________________ 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Identifique os números decompostos a seguir. 

a) 700 + 50 + 3 = _________________________________ 

b) 500 + 300 + 7 = _________________________________ 

c) 1.000 + 400 + 60 + 2 = _________________________________ 

d) 4.000 + 200 + 50 + 1 = _________________________________ 

e) 20.000 + 3.000 + 400 + 30 + 3 = _________________________________ 

 

2) Escreva por extenso os números abaixo: 

a) 5.314 = 

 

b) 7.935 = 

 

 

3) Forme todos os números de três algarismos possíveis usando os algarismos 9 7 3: 

 

 

 

Qual desses números é o maior? 

 

 

4) Decomponha os números abaixo: 

a) 2.722 = _________________________________________________________________________ 

b) 2.834 = _________________________________________________________________________ 

c) 3.756 = _________________________________________________________________________ 

d) 1.842 = _________________________________________________________________________ 

e) 2.647 = _________________________________________________________________________ 

f) 4.341 = _________________________________________________________________________ 

g) 5.987 = _________________________________________________________________________ 

h) 9.999 = _________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Ao arremessarmos uma moeda, qual a probabilidade de encontrarmos: 

a) cara?  ____________________________________ 

b) coroa? ___________________________________ 

 

2) Um dado é arremessado. Qual a probabilidade de sair: 

a) o número 5? __________________________________ 

b) um número menor que 4? __________________________________ 

c) um número ímpar? __________________________________ 

d) um número par? __________________________________ 

e) um número maior que 4? __________________________________ 

f) um número primo? __________________________________ 

 

3) Arremessando duas moedas, qual a probabilidade de: 

a) sair cara no primeiro lançamento?  ____________________________________ 

b) sair duas faces iguais? ___________________________________ 

 

4) No bingo, as bolinhas são colocadas num recipiente para sorteio. 

a) Todos os números têm a mesma probabilidade de sair? 

________________________________________________________________________________________________  

b) Se cada cartela é formada por 10 números diferentes, todas as combinações de 10 números têm a mesma probabilidade 

de sair? 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Em uma urna há 6 bolas numeradas de 1 a 6. 

a) Qual a probabilidade de sair um número par? 

________________________________________________________________________________________________ 

b) Qual a probabilidade de sair um número ímpar? 

________________________________________________________________________________________________ 

c) Qual a probabilidade de sair o número 4? 

________________________________________________________________________________________________ 

d) Qual a probabilidade de sair o número 3? 

________________________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Complete a tabela com a forma de escrita dos números. 

COMO SE LÊ MULTIPLICAÇÃO DECOMPOSIÇÃO ORDENS ALGARISMOS 

Mil, duzentos e cinquenta e 

três 

1 x 1.000 + 2 x 100 

+ 5 x 10 + 3 

1.000 + 200 + 50 + 

3 
1 Um, 2C, 5D e 3U 1253 

    
20.350 

    
13.502 

    
53.800 

    
47.930 

    
17.999 

    
30.000 

 

2) Componha os números abaixo. 

a) 3 x 1.000 + 4 x 100 + 6 x 10 + 7 = ________________________________________ 

b) 5 x 1.000 + 6 x 100 + 7 x 10 + 4 = ________________________________________ 

c) 6 x 1.000 + 7 x 100 = __________________________________________________ 

d) 8 x 10.000 + 9 x 1.000 + 7 x 100 + 2 x 10 + 3 = ______________________________ 

e) 2 x 1.000 + 5 = _______________________________________________________ 

f) 2 x 10.000 + 3 x 1.000 + 4 x 100 + 6 x 10 + 7 = ________________________________________ 

g) 2 x 1.000 + 2 x 10 = ________________________________________ 

h) 3 x 1.000 + 6 x 10 + 9 = ________________________________________ 

i) 1 x 1.000 + 1 x 100 + 1 x 10 + 1 = ________________________________________ 

j) 9 x 1.000 + 9 x 100 + 9 x 10 + 9 = ________________________________________ 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em 2019 foram registradas 16.554 aeronaves no Registro 

Aeronaútico Brasileiro (RAB). Observe o gráfico abaixo e responda. 

   
 

a) Qual categoria possui mais aeronaves? ____________________________________________________________ 

b) Qual categoria possui menos aeronaves? __________________________________________________________ 

c) Quantas aeronaves possui, aproximadamente, a categoria Privada? _____________________________________ 

d) Quantas aeronaves possui, aproximadamente, a categoria Instrução? ___________________________________ 

 

2) Os dados da tabela abaixo referem-se ao total de veículos cadastrados por região em 2018. Observando a tabela abaixo, 

responda. 

Região Frota de veículos 

Sudeste 48.023.798 

Sul 19.434.876 

Nordeste 16.999.050 

Centro-Oeste 9.187.052 

Norte 5.139.133 

 

a) Qual região possui mais veículos? ___________________________________________________ 

b) Qual região possui menos veículos? _________________________________________________ 

c) Quantos veículos possui a região Sudeste? ____________________________________________ 

d) Quantos veículos possui a região Nordeste? __________________________________________ 

e) Quantos veículos possui a sua região? _______________________________________________ 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Complete a tabela abaixo com números egípcios. 

3  5  7  

12  25  37  

121  222  234  

421  535  433  

203  109  120  

1.203  1.108  1.211  

8  9  2.344  

42  33  2.555  

345  127  3.457  

521  411  2.123  

300  307  1.564  

1.234  1.245  2.020  

 

2) Complete a tabela abaixo com números romanos. 

3  5  7  

12  25  37  

121  222  234  

421  535  433  

203  109  120  

1.203  1.108  1.211  

8  9  2.344  

42  33  2.555  

345  127  3.457  

521  411  2.123  

300  307  1.564  

1.234  1.245  2.020  
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         Língua Portuguesa

 

Língua Portuguesa 
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Leia o texto com atenção, depois responda as questões abaixo:  
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 Língua Portuguesa 

 

De acordo com as regrinhas da língua portuguesa: 

Antes de “P” ou “B” devemos usar a letra “M”. 

Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra “N”. 

 Encontre no caça palavras as palavras com m ou n, listada abaixo:  
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 Poema: é um texto geralmente composto de versos e estrofes, que expressa 
sentimentos, emoções, e desejos. Pode ou não apresentar rima.  
No Poema, há versos, estrofes e, às vezes, rimas.  
Versos: são as linhas do poema.  
Estrofes: é um conjunto de versos. 
Rimas: são as palavras que terminam com o mesmo som.  
 Nota de divulgação científica: é um texto com conteúdo cientifique apresenta a 
definição de um termo e alguns dados sobre ele para comprovar a sua ideia. Possui uma 
linguagem direta.   
___________________________________________________ 
Classificação das palavras quanto à sílaba tônica 

A palavra que é pronunciada com mais força em uma palavra é denominada sílaba 
tônica. Essa sílaba pode ser acentuada graficamente ou não.  

De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas em:  

 Oxítona: quando a sílaba tônica é a última.  

 Paroxítona: quando a sílaba tônica é a penúltima. 

 Proparoxítona: quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as 
palavras proparoxítonas são acentuadas.   
____________________________________________________ 

1- Separe as palavras em sílabas e circule a sílaba tônica. Depois, classifique-as em 
oxítonas, paroxítona ou proparoxítona:  
 
Astronauta: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Pacífico: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Animal: _________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Plantação: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Floresta: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Existência:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Árvore:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nuvem: _________________________________________________________________ 

Rio: ___________________________________________________________________ 

Sofá: __________________________________________________________________ 

 

 Encontro Vocálico e Consonantal   

Encontro Vocálico: é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra.  

Exemplo: ouro; rio; louco; herói; lagoa; eucalipto; oitavo.  

 

Encontro Consonantal: é o encontro de duas ou mais consoantes, sem vogal 

intermediária.  

Exemplo: frio; floresta; pneu; ritmo; planeta.  

 

- Em palavras como doente e sempre não ocorre encontro consonantal. O N e o M, no final 

das sílabas, não são considerados consoantes.  

 

1- Leia as palavras a seguir e numere-as conforme as informações apresentadas, 

relacione as duas colunas corretamente:  

 

( 1 ) Encontro Vocálico  (   ) Absoluto  

( 2 ) Encontro Consonantal  (   ) Cometeu 

 (   ) Pneu 

 (   ) Livro 

 (   ) Blusa 

 (   ) Pão 
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 (   ) Altura 

 (   ) Grande 

 (   ) Lagoa 

 (    ) saúde 

 (    ) Ritmo 

 (    )  Ruivo 

 (    ) Ouro  

  (   ) Floresta   

 (   ) Escola 

 (   ) Astronauta  

 

Geografia 

JOGO DOS 7 ERROS-INSTRUÇÕES: 

A Caatinga é o lar do tatu! Para o brincar com o jogo dos 7 erros, 

é preciso encontrar os 7 erros entre as 2 imagens. Boa sorte! 
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História 

1. Assinale a alternativa que melhor completa a frase.  

A Pré-História é o período histórico que começa com o surgimento da humanidade, e se 

encerra... 

a) com o desenvolvimento da escrita. 

b) com a invenção das primeiras ferramentas. 

c) com o início da agricultura. 

d) quando as pessoas começaram a usar roupas. 

 

2. Em qual parte do planeta surgiu a humanidade?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.  Explique a transição do nomadismo para o sedentarismo.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.  As migrações humanas foram responsáveis pela ocupação dos continentes. Explique, com 

suas palavras, o que são migrações.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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1- O surgimento do homem aconteceu há 7 milhões de anos. Complete a árvore genealógica da 

humanidade com os primeiros homens na ordem correta, da esquerda para direita utilizando o 

quadro abaixo. 

 

 

2. Relacione as colunas corretamente.  

 

  

  

 

  

  

   

   

 

 

  

 

  

Lucy -  Homo erectus -  Orrorin -  Homo sapiens -  

Toumai   Homo habilis 

Paleolítico 

Neolítico 

Nômades, mudavam de lugar em busca de 

alimentos. 

Sedentários, criavam aldeias, produziam 

alimentos e criavam animais. 

Desenvolvimento da agricultura 

Descoberta do fogo 

Idade da Pedra Polida 

Idade da Pedra Lascada 
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Ciências 

 

1. Você aprendeu que, quando a temperatura aumenta, os estados físicos da água também se 
alteram.  

a)  Pensando nisso, observe o esquema abaixo e escreva o nome das mudanças de estado físico 

da água nos espaços em branco. 

 

 

b) Agora, escolha uma dessas mudanças de estado físico e descreva ao menos uma situação em 

que podem ser observadas na natureza. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Leia o trecho da música abaixo: 

Vira, vira outra coisa 

Natureza sempre se transforma 

Fica de uma outra forma 

Vira, vira, vira outra coisa 

Compositor: Chaps Melo. 

SME (em nome de Mr. Plot Produções ltda.); União Brasileira de Compositores, LatinAutor, ASCAP e 
3 associações de direitos musicais. 

Pensando na letra da música da página anterior e nas transformações dos materiais, desenhe, no 
espaço abaixo, um exemplo de transformação reversível de um material e um exemplo de 
transformação irreversível.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Transformação reversível    Transformação irreversível 
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1- Sobre as transformações reversíveis e irreversíveis dos materiais, assinale V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas.  

 

(   ) O ferro é um exemplo de material que pode sofrer transformação tanto reversível quanto 

irreversível. 

(    ) A luz é um fator que pode causar transformações químicas nos materiais. 

(    ) Quando o ouro é aquecido em temperaturas elevadas, ele se funde. 

(    ) Quando alimentos ricos em proteínas são cozidos, essas proteínas não se alteram. 

 

2- O amendoim é uma semente muito nutritiva e consumida com mais frequência depois de torrada. 

Observe a seguinte imagem. 

 

A semente do amendoim possui uma fina película que é, muitas vezes, retirada antes do consumo. 

Essa película pode ser retirada por meio de movimento de atrito e em breve sopro. 

Que nome se pode dar a esse tipo de separação? 

(   ) Filtração 

(   ) Catação 

(   ) Decantação 

(   ) Ventilação 

  

 


