5º Caderno de Atividades

MATUTINO
2021

4º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
ARTE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1


1

AULA 1
Leia o texto com atenção.
Campo Grande, 15 de junho de 2020.
Amada filha
Mariana. Quanta
saudade...
Por aqui, a vidinha tá igual, só suas amigas da escola que não param de
perguntar se alguma carta sua chegou para saber das novidades! Sempre que eu olho,
tem uma na porta esperando eu sair pra perguntar ou esperando o carteiro chegar.
Seus irmãos e seu pai também estão bem, mas está todo mundo com saudade.
Seu pai disse que a casa tá muito calma, calma demais, sem você ouvindo
música e conversando no portão.
Filha, você está fazendo o certo. Ir pra São Paulo para fazer faculdade vai te ajudar
muito a conseguir o emprego que você quer.
A Helena disse que já vai contar para o chefe dela que você foi estudar mais e ela
acha que tudo vai dar certo!
Aproveite muito filha, ajude a sua tia com as coisas de casa e agradeça sempre por ela
ter recebido você na casa dela.
Manda um beijo pra todo
mundo aí. Te amo. Que Deus te
proteja.
Um beijo
Mamãe.
Adaptado do Caderno de Apoio e Aprendizagem Língua Portuguesa, 4º ano.
1- A pessoa que escreveu esse texto foi:
(A) A mãe de Marina.
(B) Helena.

(C) Mariana.
(D) Uma amiga de Mariana.

2 – Quem é o destinatário (quem recebe) da carta?
(A) A mãe de Marina.
(B) Mariana.

(C) Helena.
(D) A tia de Mariana.

3 – Onde mora a mãe de Mariana?
(A) São Paulo.
(B) Rio de Janeiro.

(C) Cuiabá.
(D) Campo Grande.

4 – Quem é Mariana com relação á pessoa que escreve a carta?
(A) Tia.
(B) Amiga.

(C) Filha.
(D) Avó.

5 – Qual o assunto principal da carta?
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AULA 2

Leia o texto com atenção.
Ao Sr. Davi Mendes
Vimos, através desta, comunicar-lhe que recebemos inúmeras reclamações relativas ao
barulho vindo de seu apartamento até por volta das quatro horas da manhã da última terça-feira.
Não bastasse a rotina (sempre após as 22 horas, quando já vigora a lei do silêncio) do seu
aparelho de som, sempre ligado em volume alto, a agitada movimentação de diversas pessoas na
referida data ultrapassou em muito o bom senso, o que causou indignação naqueles que residem
mais próximo, incluindo pessoas idosas e crianças, que foram acordadas devido ao barulho.
Solicitamos que o Senhor tome providências para que incidentes desta natureza não voltem a
ocorrer e, desta forma, possamos manter o clima de boa vizinhança.
Atenciosamente,
Maria Auxiliadora Gomes
Síndica do Edifício Flor-de-Lis

1 – Quem é o remetente (quem envia) da carta?
2 – E o destinatário (quem recebe)?
3 – Qual o assunto da carta?
4 – Você acha justa a reclamação? Por quê?

5 – Você tomaria a mesma decisão do autor da carta acima? O que você faria?

6 – Agora que você conhece para que serve a “carta de reclamação / solicitação”, produza uma
carta para uma das autoridades competentes (diretor, prefeito, governador, presidente), pedindo a
solução de um problema existente na sua escola, rua, bairro ou município. Agora mãos à obra e
bom trabalho.
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AULA 3
Leia o texto com atenção.

1 – Por qual motivo devemos desligar a TV?
(A) Ler um livro ajuda a economizar no consumo de energia.
(B) Ler um livro agrada a professora.
(C) Ler um livro pode fazer as pessoas viajarem para tempos e lugares distantes sem precisar sair
do lugar.
(D) O texto não explica o motivo pelo qual devemos desligar a TV.
2 – Na frase “tá cheio de livro por ai” qual palavra poderia substituir cheio?
(A) completo.
(B) bastante.

(C) abundante.
(D) repleto.

3 – Na palavra “duvida”, o ponto de interrogação dá um sentido de:
(A) Quer experimentar?
(B) Quer brincar?

(C) Quer escrever?
(D) Quer estudar?

4 – Qual o assunto principal do texto?
(A) A importância das brincadeiras nas férias
(B) A importância de estudar nas férias.

(C) A importância de ler nas férias.
(D) A importância de assistir TV nas férias.

5 – Para você, qual a importância da leitura?
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AULA 4
Leia o texto com atenção.
RITA MAGRELA
Esta é a história de uma menina
Vou contar como ela era.
Seu nome é Rita Magrela,
Além de ser gritadeira,
Rita é muito tagarela.
A tal Rita magricela
Tem o nariz arrebitado,
Sardas por todo lado
e o cabelo espetado
Amarrado com fita amarela.
Esta Rita magricela,
A confusão logo começa já no café com pão:
se a Rita quer geleia e a mãe lhe diz que não, pronto!...
Já abre aquele bocão.
(Flávia Muniz. Rita não grita. São Paulo. Melhoramentos, 1995).
1 – Descreva com apenas uma palavra, algumas características da Rita.
a) Como é Rita?
b) Como é o nariz dela?
c) E o cabelo dela?
2 – As palavras gritadeira, tagarela, magricela, arrebitado e espetado são adjetivos.
Adjetivos são palavras que dão características a pessoas, animais, objetos. Observe as
frases abaixo e circule os adjetivos.
a) A história é interessante.
b) Os meninos e as meninas da escola são inteligentes.
c) Nossas férias foram maravilhosas.
d) Rita é uma menina magnífica.
e) Minhas férias foram espetaculares.
3 – Circule os substantivos e sublinhe os adjetivos.
a) A menina tagarela ganhou um chocolate.
b) A abelha colorida voa pelo jardim.
c) A flor cheirosa enfeita a sala.
d) A criança esperta lê muitos livros.
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e) O automóvel veloz custa muito caro.
4 – Escreva três características para cada substantivo.
a) Mamãe é

,

e

b) A escola é

,

e

c) Meu amigo é

,

e

5 – Descreva como você é (quais as suas características).

AULA 5
Leia o texto com atenção.
OU ISTO OU AQUILO (Cecília Meireles)
Ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
E vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo.
1 – Leia os dois versos: “Não sei se brinco, não sei se estudo,
Se saio correndo ou fico tranquilo.”
A palavra destacada tem o sentido de:
(A) calmo.
(B) esquecido.

(C) concentrado.
(D) decidido.

2 – O poema reforça o sentimento de:
(A) piedade.
(B) dúvida.

(C) arrependimento.
(D) tristeza.

3 – O poema sugere que, na vida, estamos a todo instante fazendo:
(A) escolhas.
(B) exigências.

(C) perguntas.
(D) brincadeiras.

4 – Separe as sílabas e classifique as palavras, conforme o modelo.
a) anel: a – nel (dissílaba)
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b) sol:
c) dinheiro:
d) aquilo:
e) luva:
f) correndo:
5 – Leia o quadro abaixo com atenção para completar com tem ou têm.
Tem é usado, sem acento, quando o sujeito está no singular.
Ex.: A falta de material tem prejudicado o aluno.
Têm é usado, com acento, quando o sujeito está no plural ou é composto.
Ex.: Todos os bares têm salgados para vender.
a) Ou se
b) Ele
c) Vocês
d) As meninas
e) Hoje

chuva e não se
sol.
o mesmo livro que João Pedro.
certeza de que vamos ao casamento?
várias bonecas de pano.
aula de Educação Física.

AULA 6
Leia o texto com atenção.
Vou lhes contar uma história.
De um pequeno trevo
que nasceu diferente
Em vez de três folhas,
tinha quatro e um coração carente.
Toda a gente olhava com desprezo,
sem coragem para o encarar.
Estava triste por não ter amigos,
com quem brincar.
REFRÃO
Somos iguais, diferentes.
Não nos interessa, o aspecto.
Queremos que o mundo inteiro,
dê ao trevo muito afeto.
O único amigo que lhe dava atenção
e carinho, era o vento.
Os outros que olhavam
sem um gesto nem uma palavra,
dói por dentro.
Mas um dia passou um menino
E abraçou o trevo com paixão.
Há certos gestos que não têm preço
"o dar a mão".
João Portugal (cantor português).
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1 – O texto conta a história:
(A) De uma rosa surda.
(B) De uma margarida cega.

(C) De um trevo diferente.
(D) De uma flor triste.

2 – A plantinha vivia triste porque:
(C) Não tinha amigos com quem brincar.
(D) Não tinha dinheiro para viajar.

(A) Não tinha casa para morar.
(B) Não tinha roupa para vestir.
3 – Quem abraçou o trevo com paixão foi:

(C) Uma mulher.
(D) Um homem.

(A) Um menino.
(B) Um cachorro.
4 – O autor do texto é
(A) José Ricardo.
(B) João Portugal.

(C) Pedro Bandeira.
(D) Antonio Souza.

5 – Qual é o melhor título para o texto?
(C) As flores.
(D) A vida.

(A) O pequeno trevo.
(B) O jardim.

6 – Retire do texto quatro palavras com encontros consonantais (duas ou mais consoantes
juntas).
a)
b)
c)
d)
7 – Complete as frases com as palavras do quadro.
trevo – amigo – história – vento
a) Vovô Antônio contou-me uma
muito bonita.
b) Meu
Carlos é muito esperto.
c) O
soprou forte a noite inteira.
d) No jardim da casa de vovó nasceu um
de quatro folhas.
AULA 7
Leia a tirinha com atenção.
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1 – De acordo com a tirinha, remédio para felino, é remédio para:
(A) Cobras.
(B) Gatos.

(C) Coelhos.
(D) cães

2 – O que torna o último quadrinho engraçado é o fato:
(A) De ter remédio para gato.
(B) Da cobra tomar remédio para gato.

(C) Da cobra ser chamada de gatinho.
(D) Da cobra ficar nervosa com o marido.

3 – Coloque m ou n nas palavras.
a) i

fantil.

f) li

b) u

bilical.

g) lara

ja.

h) bo

bom.

c) cachi
d) e
e) espera

bo.
genheiro.
ça.

peza.

i) so

bra.

j) e

chente.

4 – Escreva um parágrafo onde a cobra fêmea explique para o marido, a expressão “meu
gatinho”.
Mas... por que remédio de gato?
Foi você quem disse:
Compra um remédio pra você, meu gatinho...

AULA 8
Leia a tirinha com atenção.
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1 – Que título você daria a essa história?
2 – Quais são os sinais de pontuação que aparecem nos balões da história?
3 – Leia o trecho abaixo:
 Oh! Um ossinho da sorte!
 Por que ele se chama ossinho da sorte?
O trecho acima é uma fala ou um diálogo. O que serve para marcar essa fala é;
(A) O travessão.
(B) O ponto de interrogação.

(C) o ponto de exclamação.
(D) A palavra oh!

4 – Ordene as palavras e forme palavras com ss.
a) nho – si – os:
b) go – se – pês:
c) são – fis – pro:
d) sa – gem – pas:
e) sa - mas:
5 – Ordene as palavras e forme palavras com rr.
a) ro – chor – ca:
b) ri – bar – ga:
c) rão – car – ma:
d) co – chur – ras:
e) cha – ra – bor:

AULA 9
Leia o texto com atenção.
João-de-barro (Roseana Murray)
Alguns bichos têm casas
Muito interessantes.
Formigas, abelhas
Podem dar ao homem
Lições de arquitetura.

Do João-de-barro.

E com que finura
A aranha tece sua teia,
O marimbondo constrói sua casa,
O bicho da seda o seu casulo.

Lá dentro da casa,
O João-de-barro e sua namorada
Fazem planos para o futuro.

Mas sou apaixonada mesmo
É pela casa redonda



Talvez porque sempre quisesse morar em
árvore,
Morar assim pendurada.

Daqui de fora eu escuto:
Ti ti ti ti ti ti ti ti.
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1 – Responda.
a) Quantas estrofes têm o poema?
b) Quantos versos?
2 – Há animais que fazem suas próprias casas. Há animais para quem o homem constrói casa.
Como se chama a casa que o homem faz:
a) Para cachorros?
b) Para passarinhos?
c) Para peixes?
d) Para os animais, no zoológico?
e) Para bois e vacas?
f) Para galinhas e galos?
3 – Complete as frases com os substantivos coletivos abaixo.
enxame – rebanho – boiada – bando – matilha - cardume
a) O pastor toma conta do

de ovelhas.

b) Amélia mexeu com as abelhas e o

apareceu.

c) A

passou pela estrada.

d) Nemo nadou junto com o

de peixes-palhaço.

e) Os cães de caça pertencem a

da fazenda.

f) As araras-azul voaram em

para a floresta.

4 – Desembaralhe as sílabas e forme palavras.
a) GAS – MI – FOR =
b) NHA – A – RA =
c) RIM – DO – MA – BOM =
d) BE – LHA – A =
e) ÃO – DE – BAR – JO – RO =
5 – Complete com as palavras com G ou J.
a)

oão-de-barro

b) zooló
c)

ico
acaré



d)

irafa

e)

ibóia

f)

abuti
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AULA 10
Como é a doce vida das abelhas
O mel – As operárias saem todos os dias atrás do néctar que existe nas flores. Elas o
transformam em mel dentro de suas barrigas. Depois, regurgitam o mel, que fica estocado para a
alimentação da colmeia.
Inimigos – Formigas e aranhas adoram comer abelhinhas, mas quando um invasor entra
na colmeia, está perdido: as abelhas-operárias dão ferroadas e, depois, cobrem o inimigo com
própolis – espécie de antibiótico que elimina as bactérias do local.
Editora Estadinho, p. 3, jornal O Estado de S. Paulo.
1 – Quais abelhas saem todos os dias atrás do néctar das flores?
2 – O que acontece com as formigas e aranhas quando entram na colmeia?
3 – O que é o própolis?

4 – Agora, separe as sílabas das palavras, seguindo o exemplo.
a) objeto: ob – je - to
b) absurdo:
c) recepção:
d) admitir:
e) advogado:
f) bactéria:
5 – Faça a correspondência da palavra com seu significado.
néctar



Organismo microscópico formado de uma

regurgitar

única célula que se divide em duas quando

bactéria

se reproduz.


Líquido açucarado que as flores produzem.



Fazer voltar o alimento, vomitar.

6 – Complete as palavras com as consoantes b – c – d – g – p .
a) o
jeto
b) a
surdo
c) rece
ção
d) a
mitir
e) indi
nação
f) a
vogado
g) corru
ção



h) su
nutrido
i) te
nologia
j) i
norante
k) infe
ção
l) pa
to
m) ré
til
n) ma
nífico
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AULA 11
Feias, sujas e imbatíveis
As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto
como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar?
Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e
achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe:
as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a
aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para
passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas.
Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar
durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores.
Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.2
1 - No trecho “Vai encarar?”, o ponto de interrogação tem o efeito de:
(A) Apresentar.
(B) Desafiar.

(C) Enganar.
(D) Pensar.

2 – As baratas estão na Terra a mais de:
(C) 30 dias.
(D) 200 milhões de anos.

(A) 1 século.
(B) 1 nano.

3 – Escreva um antônimo (contrário) para cada palavra.
a) corajoso:
b) melhor:
c) menor:
d) fraca:
e) rápido:
4 – Escreva o plural das palavras.
a) milhão:
b) avião:
c) balão:
d) coração:
e) refeição:
f) vilão:
5 – Complete as frases com os adjetivos abaixo.
forte – suja – nojento – quente
a) A barata é um inseto
b) No deserto, o clima é
c) No verão, o Sol costuma ser muito
d) A praia está
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AULA 12
Interpretação de texto - Gênero: Tirinha
Leia o texto e depois responda as questões abaixo:

1ª) Qual o gênero e a tipologia do texto?
__________________________________________________________________
2ª) O humor do texto acontece porque
a) Maluquinho descobriu um novo remédio.
b) a doença do mau hálito é muito incômoda.
c) o remédio é a rolha do vidro e não o seu conteúdo.
d) o remédio pode ser vendido para milhões de pessoas.
3ª) Os três sinais de exclamação que aparecem no primeiro quadrinho foram usados para
ressaltar
a) a descoberta de algo sem importância.
b) a euforia do personagem com a descoberta.
c) seu desejo de vender o remédio para o amigo.
d) seu entusiasmo ao explicar como se tomava o remédio.
4ª) A expressão do rosto do amigo de Maluquinho no último quadrinho revela:
a) surpresa.
b) desânimo.
c) raiva.
d) decepção
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MATEMÁTICA
AULA 1
Hora, minuto e segundo
Para saber as horas, utilizamos o relógio.
Você pode usar um relógio de ponteiros ou digital.
No relógio de ponteiros, o ponteiro menor indica as horas, e o maior indica os minutos.
Há relógios que apresentam um terceiro ponteiro, que anda bem rapidinho. É o ponteiro dos
segundos.
Quando o ponteiro dos segundos completa uma volta no mostrador, passou um minuto.
1 minuto tem 60 segundos.
Veja agora no relógio digital:
05 : 23 : 07
Este relógio marca 05 horas, 23 minutos e 7 segundos.
Abreviamos horas por h, minutos por min e segundos por s: 15h 23min 7s.
Vamos aprender a ler as horas?
Nos relógios com ponteiros, há 12 divisões que indicam as horas. Em um dia, o ponteiro das horas
percorre duas vezes essas divisões. Logo, um dia tem:
12 horas + 12 horas = 24 horas

1 – João entra na escola às 7 h e sai às 11 h. Quanto tempo João fica na escola?
(A) 2 horas.
(C) 4 horas.
(B) 3 horas.
(D) 6 horas.
2 – O recreio começa às 9h e 30 min e acaba às 9h 50 min. De quantos minutos é o recreio?
(A) 30 minutos.
(C) 15 minutos.
(B) 50 minutos.
(D) 20 minutos.
3 – Um avião saiu de São Paulo às 7h20 min. Após 2 horas, esse avião chegou a Goiânia. A que
horas ele chegou?
(A) 9 horas e 20 minutos.
(C) 8 horas e 20 minutos.
(B) 10 horas e 30 minutos.
(D) 11 horas.
4 – Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos há em 2 horas?
(A) 90 minutos.
(C) 30 minutos.
(B) 120 minutos.
(D) 60 minutos.
5 – Quantos minutos há em 3 horas?
(A) 180 minutos.
(B) 45 minutos.

(C) 120 minutos.
(D) 35 minutos.

6 – Quantos minutos há em 4 horas?
(A) 120 minutos.
(B) 300 minutos.

(C) 240 minutos.
(D) 50 minutos.

7 – Luís chegou em casa às 10h05 min e às 10h10 min, já tinha tirado a meia. Quanto tempo Luís
gastou para tirar a meia?
(A) 1 hora.
(C) 1MINUTOS


15

(B) 5 minutos.
(D) 30 MINUTOS
8 – Maitê ficou com um livro da biblioteca durante 48 horas. Quantos dias ela ficou com esse
livro?
(A) 2 dias.
(C) 3 dias.
(B) 4 dias.
(D) 5 dias.

AULA 2
9 – Observe os ponteiros e escreva.

10 – Escreva por extenso. Observe o modelo.
3h 15min. Três horas e quinze minutos.
a) 4h 50min.
b) 3h
c) 10 h 30 min
d) 7 h 15 min
e) 2 h 20 min

AULA 3
1 – No início do dia, em um mercado havia 987 latas de leite em pó. No final do dia, ainda havia
692 latas. Quantas latas foram vendidas nesse dia?
(A) 295
(C) 503
(B) 215
(D) 458
2 – Neste ano, o número de alunos na escola de Beto aumentou 126 em relação ao do ano
passado, que era 1.374. Qual é o número de alunos neste ano?
(A) 1.248 alunos.
(C) 1.987 alunos.
(B) 1.500 alunos.
(D) 1.058 alunos
.
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3 – Uma exposição de carros antigos foi visitada por 798 pessoas no sábado e 993 pessoas no
domingo. Qual foi o total de visitas nesse fim de semana?
(A) 2.436 pessoas.
(C) 1420 pessoas
(B) 1.821 pessoas.
(D) 1.791 pessoas

4 – Um mercado possuía em seu estoque 450 garrafinhas de álcool gel. Comprou 178 garrafinhas
a mais. Com quantas garrafinhas de álcool gel o mercado ficou após a compra?
(A) 800
(C) 628
(B) 658
(D) 500
5 – Saí de casa com uma certa quantia. No supermercado gastei 135 reais. Na papelaria gastei 78
reais. Voltei para casa com 87 reais. Quanto gastei no total?
(A) 200 reais
(C) 250 reais
(B) 213 reais
(D) 380 reais

AULA 4
6 – O resultado de 640 – 98 é
(A) 340
(B) 542

(C) 430
(D) 602

7 – Marcio foi à papelaria e comprou:
 duas caixas de lápis de cor (com 36 lápis em cada);
 duas caixas de giz de cera (com 24 gizes em cada);
 duas caixas de canetinhas coloridas (com 4 canetinhas cada).
Quantos gizes, lápis e canetinhas Marcio compraram ao todo?
(A)138
(C)118
(B)128
(D)108
8 – Moisés está organizando uma torcida para os jogos da Copa do Mundo. Ele comprou 256
camisas para adultos e 17 para crianças. Quantas camisas ele comprou?
(A) 384 camisas.
(C) 374 camisas.
(B) 383 camisas.
(D) 273 camisas.
9 – Os moradores da rua de Marta estão realizando uma campanha contra a dengue. Das 125
casas da rua, 15 já foram vistoriadas. Faltam se vistoriadas.
(A) 110 casas.
(C) 140 casas.
(B) 111 casas.
(D) 100 casas.
10 – A loja ABC Veículos organizou os números que representam a quantidade de carros
vendidos no 1º semestre em um gráfico.
Carros vendidos pela Loja ABC Veículos

Quantidade

316

350
300

275

248
195

250

283

202

200
150
100
50
0


Jan

Fev Mar

abr

maio jun

17

a) Qual o título do gráfico?
b) Em qual mês foram vendidos menos carros?
c) Em qual mês foram vendidos mais carros?
d) Qual a diferença nas vendas nos meses de janeiro e fevereiro?
AULA 5
11 – Veja abaixo uma parte do mapa da Cidade das Cores. Um carro estava na Avenida Amarela
e entrou na primeira rua à esquerda.

Esse carro entrou na rua
(A) azul.
(B) cinza.

(C) lilás.
(D) verde.

12 – Observe a tabela e responda.
Estádio

Localização

Serra Dourada
Pacaembu
Mineirão
Maracanã

Goiás
São Paulo
Belo Horizonte
Rio de Janeiro

Ano de
Inauguração
1975
1940
1965
1950

a) Qual desses estádios é o mais antigo?
(A) Serra Dourada.
(B) Pacaembu.

(C) Mineirão.
(D) Maracanã.

b) E qual é o mais novo?
(A) Serra Dourada.
(B) Pacaembu.

(C) Mineirão.
(D) Maracanã.

Recorde de
público
76 610
67 543
129 377
183 341

c) Qual o ano de inauguração do estádio Mineirão?
(A) 1950
(B) 1940

(C) 1975
(D) 1965

AULA 6
Leia as frases abaixo com atenção:





Para saber quanto é o dobro, basta multiplicar um número por 2.
Ex: O dobro de 4 é 8, pois 4 x 2 = 8
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Para saber quanto é o triplo, basta multiplicar ese número por 3.



Ex: O triplo de 8 é 24, pois 8 x 3 = 24

1 – Calcule o dobro.
a) 10
b) 25
c) 30
d) 50
2 – Calcule o triplo.
a) 10
b) 25
c) 30
d) 50
1 – Na aula de matemática, Júlia fez um cálculo, cujo resultado foi o dobro de 100. O número
encontrado foi:
(A) 500
(C) 300
(B) 400
(D) 200

2 – Carlos é um aluno muito estudioso. Durante o ano realizou várias avaliações. Ele conseguiu
juntar o sucessor (vem depois) de 288, no total de pontos. O número que Carlos juntou foi:
(A) 279
(C) 380
(B) 288
(D) 289
3 – João, amigo de Carlos também é estudioso. Ele conseguir juntar o sucessor do número que
Carlos juntou. O número de pontos de João foi:
(A) 300
(C) 288
(B) 290
(D) 209
4 - Descubra as resposta consultando a tabela.
132

47

301

626

722

898

a) É antecessor de 899
b) É antecessor de 302
c) É antecessor de 133
d) É sucessor de 475
e) É sucessor de 721
f) É sucessor de 625

AULA 7
1 – Observe a sequência numérica a seguir:



19

Os números que estão faltando são: (A) 21
e 31.
(B) 23 e 33.

(C) 24 e 32.
(D) 25 e 35.

2 – Observe a reta numérica.

Nessa reta numérica, o numero 362 corresponde ao ponto marcado pela letra:
(A) Q
(C) O
(B) P
(D) N
3 – Júlia estava jogando boliche com suas amigas. Ela derrubou muitos pinos e quer saber
quantos pontos fez no total.

100
(A) 500
(B) 350

100

100

50
(C) 250
(D) 200

4 – Pedro tinha 127 bolinhas de gude e perdeu 29. A quantidade de bolinhas que Pedro ficou é:
(A) 88
(C) 108
(B) 98
(D) 156
5 – Em uma garagem, estão estacionados carros em 3 fileiras. Em cada fileira, há 8 carros.
Quantos carros há nessa garagem?
A) 12
C) 24
B) 16
D) 32
6 – Veja abaixo a quantidade de lápis de cor que há em uma caixa.

* Vamos dividi-los para 4 crianças, sendo que cada uma delas receberão a mesma quantidade.
Quantos lápis cada criança receberá?
(A) 8
(C) 12
(B) 9
(D) 6
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7 – Em um sítio tem 120 galinhas e 53 vacas. Quantas vacas há a menos que galinhas?
(A) 53
(C) 99
(B) 67
(D) 120

AULA 8
Sistema Monetário Brasileiro
Quando compramos ou vendemos alguma coisa, usamos dinheiro. Todo país tem o seu dinheiro.
O nosso dinheiro é o real.
O símbolo do real é R$.
1 real equivale a 100 centavos.
O nosso dinheiro pode ser encontrado em moedas e cédulas (notas)
8 – Cleber estava com seu pai em uma loja quando viu um cartaz com a oferta abaixo:
OFERTA
IMPERDÍVEL
R$ 50,00
À VISTA

O pai de Cleber comprou o carrinho e pagou com uma nota de R$100,00. O troco que o pai de
Cleber recebeu foi igual a:
(C) R$ 30,00
(A) R$10,00
(D) R$ 50,00
(B) R$ 20,00
9 – Observe a imagem a seguir e assinale a alternativa que apresenta as moedas cuja soma é
exatamente igual ao valor da nota:

10 – José precisa comprar um tênis que custa 200 reais. Ele poderá pagar com
(A) 2 notas de 50 reais.
(C) 1 nota de 100 reais.
(B) 3 notas de 50 reais.
(D) 2 notas de 100 reais.
11 – Igor tem 98 reais. Ele quer comprar um brinquedo que custa 198 reais. Quanto lhe falta para
comprar o brinquedo?
(A) 200 reais.
(C) 50 reais.
(B) 100 reais.
(D) 20 reais.
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12 – Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas:

a) Quantos reais ela tinha na sua bolsa?
(A) R$ 19,70.
(B) R$ 17,81.

(C) R$ 19,90.
(D) R$ 16,25.

13 – Escreva por extenso (como se lê) as quantias:
R$ 63,00:
R$ 48,00:
R$ 50,00:
R$ 125,00:

AULA 9
1 – Observe a propaganda e responda. Utilize os números ordinais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º ...).

a) Qual é a feira do livro representada na imagem?
b) Qual foi à feira do livro anterior a esta?
c) Qual será a próxima feira do livro?
2 – Observe o placar.
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a) Quem está vencendo?
b) Qual é a diferença de pontos entre os times?
c) Quantos pontos faltam para o time visitante fazer 100 pontos?
3 – Observe a tabela sobre o crescimento da população no município Dourados.
Ano

Rural

Urbana

1990
2002

42.299
17.547

51.243
48.213

2006

35.543

87.321

2010

17.654

129.346

a) Qual a população rural no ano de 1990?
b) E a urbana, em 1990?
c) Qual a população rural em 2010?
d) Qual a população urbana em 2010?

4 – Observe o movimento de pessoas no shopping em alguns dias da semana.
DIA
Domingo

MANHÃ
452

TARDE
329

TOTAL
781

Terça-feira
Sexta-feira

987
654

678
345

1.665
999

Sabádo

765

875

1.640

a) Em qual dia da semana o shopping teve mais movimento?
b) Em qual dia da semana o shopping teve menos movimento?
c) Em qual dia da semana, pela manhã, o shopping foi mais movimentado?
d) Em qual dia da semana, à tarde, o shopping foi mais moviementado?

AULA 10
5 – Veja a expectativa de vida de cada um dos animais do quadro abaixo.

a) Quantos anos, aproximadamente um golfinho vive a mais que o elefante?
(A) 15 anos.
(C) 5 anos.
(B) 10 anos.
(D) 1 ano.
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b) Quantos anos, aproximadamente, um elefante vive a mais que um cachorro?
(A) 48 anos.
(C) 60 anos.
(B) 40 anos.
(D) 12 anos.
c) Qual a diferença de tempo de vida do golfinho e leão?
(A) 40 anos.
(C) 20 anos
(B) 25 anos.
(D) 10 anos
6 – Observe o calendário e responda.

a) Quais dias do mês cairão na segunda-feira?
b) Quais dias do mês cairão na terça-feira?
c) Quais dias do mês cairão no sábado?
d) Quais dias do mês cairão no domingo?

HISTÓRIA
AULA 1
Leia o texto com atenção.
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1 – Leia o primeiro parágrafo e escreva o que são imigrantes.

2 – Quem foram os primeiros imigrantes a chegar à Campo Grande?

3 – Assinale os hábitos que os paraguaios introduziram na formação cultural de Campo Grande.

( ) pizza.
( )sopa paraguaia.

( ) polka
( ) macarrão.

( ) tereré.
( ) chipa

( ) futebol
( ) queijo

4 – Junte os quadrinhos em ordem decrescente (do maior para o menor) e forme o nome de
dois grupos de imigrantes que contribuíram com a cultura desta capital.

________________________________________________________________________________________

AULA 2
Leia o texto com atenção.

5 – De acordo com o texto, a população brasileira formou-se a partir de quais povos?
(A) indígenas, brasileiros e portugueses.
(B) indígenas, portugueses e alemães
(C) portugueses, africanos e brasileiros.
(D) indígenas, portugueses e africanos.
6 – Leia no texto e escreva o significado da palavra etnia.

7 – Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada influência em
nossa cultura de acordo com o grupo étnico.
( 1 ) Herança da cultura indígena
( 2 ) Herança da cultura portuguesa
Portuguesa ( 3 ) Herança africana

(
(
(

) capoeira
) Língua
) banho diário

8 – Como vimos no texto acima, muitos imigrantes chegaram até o município de Campo
Grande em busca de prosperidade. Dos imigrantes que escolheram a Cidade Morena como
nova terra para viver, muitos são estrangeiros, outros de diferentes estados do Brasil.
Preencha as lacunas com os principais povos que ajudaram no desenvolvimento de Campo
Grande.
italianos – japoneses – árabes- paraguaios

a) Os
foram os primeiros imigrantes a
chegarem aqui e contribuíram na construção da cidade, trabalharam na pecuária e trouxeram
muitos hábitos alimentares.
b) Os
chegaram a Campo Grande para
trabalhar na ferrovia Noroeste do Brasil. Trabalhavam na agricultura e se tornaram os
principais comerciantes de hortifrutigranjeiros.
c) Os
, atraídos pelo comércio de Campo
Grande, vieram no início do século passado. Mascateavam pelo interior do estado, onde
vendiam diversos produtos.
d) Os
primeira oficina de carros e uma fábrica de gelo.

também vieram e montaram aqui a

AULA 3
Como fazíamos sem...Dinheiro?
Antigamente, toda negociação era na base da troca. Se você era um sapateiro querendo
comprar leite, por exemplo, precisava achar um leiteiro que estivesse a fim de comprar
sapatos. É claro que isso dificultava as transações. Assim, muitas sociedades acabavam
instituindo um produto que pudesse ser trocado por diversas coisas. Quem morava perto do
mar, como vários povos africanos, optou pelas conchas.
Os astecas, povo que vivia no México antes da colonização espanhola, usavam sementes
de cacau. Os romanos usaram o sal (foi essa, inclusive a origem da palavra salário); os
noruegueses, bacalhau seco; e os povos da Ásia, que eram muito voltados para a criação de
gado, usaram bois.
Fonte: SOALHEIRO, Bárbara. Como Fazíamos sem...
1 - Após leitura do texto, responda com atenção.
a) Antes do uso do dinheiro, como as pessoas adquiriam bens que não possuíam?

b) Quais são os cinco exemplos de produtos mencionados no texto que serviam como
“moedas de troca”?

c) Quais foram os povos mencionados no texto?

AULA 4
2 Leia o texto com atenção.

a) O que é comércio?

b) Antigamente, como eram feitas as trocas?

c) Para que a invenção do dinheiro contribuiu?

GEOGRAFIA
AULA 1
Leia o texto com atenção.

1 – Sabemos que o Brasil é dividido em 26 estados. Nosso Estado é o Mato Grosso do
Sul. Os estados são divididos em áreas menores, chamados:
(A) territórios.
(B) localidades.
(C) municípios.
(D) lugarejos.
2 – Complete as lacunas e assinale a resposta correta.
Todo
é formado pela zona

e pela zona

.

a) território – rural – urbana.
b) município – urbana – rural.
c) lugarejo – cidade – campo.
d) município – campo – cidade.
3 – Numere as colunas.
(1) zona urbana
(2) zona rural

(
(

) campo
) cidade

4 – Complete as lacunas, de acordo com o texto acima.
a) Quem
b) Ele comanda os trabalhos da
auxiliado pelo

o município é o

.
eé

e pelos seus

.

c) Nosso Estado é chamado Mato Grosso do Sul. O município onde moramos chama-se
, também conhecido como Cidade
Quem mora aqui, vive na zona

.

.

d) Quem governa o município é o prefeito. O prefeito da nossa cidade
chama-se
.

5 – Complete com as palavras que estão embaralhadas.

AULA 2
1– Observe os gráficos para responder as questões abaixo:

a) Em 1940, a população era maior no campo ou na cidade?

b) Em 2000, era maior o número de pessoas que viviam no espaço urbano ou no espaço
rural?
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AULA 3
1 – Observe a história em quadrinhos abaixo:

a) O personagem Chico Bento vai retratar uma paisagem
(A) urbana.
(B) rural.
(C) real.
(D) ideal.
b) De acordo com Chico Bento a natureza foi assassinada. Quem a assassinou?
(A) O homem.
(B) As crianças.
(C) Ela própria.
(D) Os animais da floresta.
c) O que existe na paisagem dos quadrinhos que prejudica a natureza?
(A) árvores e casas.
(B) casas e prédios.
(C) ruas e casas.
(D) poluição e árvores cortadas.

CIÊNCIAS
AULA 1
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A água no planeta Terra

Além de ser uma das substâncias mais abundantes no Planeta Terra, é
um recurso natural indispensável para a manutenção da vida. Para se ter uma ideia,
a água ocupa 70% da superfície terrestre. Se a superfície da Terra fosse dividida em
10 partes iguais, 7 seriam apenas de água e 3 de solo. Por este motivo, a Terra é
chamada de Planeta Água.
Características da água
Para conhecer melhor as características da água, pegue um
copo com suco de laranja e um copo com água limpa.
a)
O suco tem cor? Tem sim! E a água? Não. Então ela é incolor.
b)
Cheire o suco. Gostou? Percebe o cheiro? Em seguida,
cheire a água. Não sentiu nada? Pois é, a água é inodora, isto é, não tem
cheiro.
c)
Beba um gole de suco. Sentiu o gosto? Agora, beba a
água. Não sentiu gosto nenhum, não é mesmo? Logo, a água é insípida.
A fórmula química da água é H2O. Isso significa que a água é
composta por duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio e é utilizada em
muitas atividades diárias, por exemplo: saciar a nossa sede, transporte fluvial,
higiene do lar, higiene do corpo, mover motores que geram energia elétrica, lazer,
regar plantas, etc.
A água pode ser encontrada nos mares, oceanos, rios, lagoas,
lagoas, etc. https://atividadespedagogicasuzano.com.br/atividades-sobre-aagua

1 – Explique em poucas palavras as afirmações:
a) a água é incolor:
b) A água é inodora:
c) A água é insípida:
2 – Qual porcentagem da Terra, é ocupada por água?
(A) 50%
(B) 60%
(C) 70%
(D) 80%
3 – Qual é a fórmula química da água e o que significa?
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AULA 2
Leia a tirinha e depois responda.

1- Porque a Terra costuma ser chamada de “Planeta Água”?

2 – No segundo quadrinho, a mãe responde que nós bebemos água doce e a água do oceano é
salgada. Onde podemos encontrar água doce?

3 – Por que temos que nos preocupar em economizar água?

4 – Observe o gráfico de distribuição de água no planeta. Onde fica concentrada a maior parte de
água? Essa água é própria para consumo? Explique.
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AULA 3
1 – Leia algumas dicas de como economizar água.
Além dessas dicas, quais outras você
incluiria? Faça uma lista.

AULA 4
2 – A água é indispensável à manutenção da vida, identifique cada atividade e escreva aquelas
nos quais utilizamos água para desenvolvê-las.
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1
2
3

4
5
6

AULA 5
OS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA

1 – Em quais estados físicos a água pode ser encontrada?
2 – Onde a água pode ser encontrada nos seus estados físicos abaixo? Complete a tabela.
LÍQUIDO

GASOSO

SÓLIDO

3 – A água pode mudar de um estado para outro. Essa mudança de recebe um nome específico.
Escreva o nome das mudanças.
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AULA 6
Leia um anúncio de uma campanha publicitário e depois marque X nas alternativas corretas.

1 – O desenho representa
( ) uma lágrima.
( ) uma gota de água.
2 – O desenho pretende mostrar que
( ) todos devemos economizar água.
( ) a água serve para lavar as mãos.
3 – O objetivo desta campanha é
( ) participar de um concurso de
desenho.
( ) alertar sobre a necessidade de
economizar.
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AULA 7

1 – Responda as questões de acordo com o texto.
a) Como é conhecido o ciclo da água?
b) Quem é responsável por proporcionar energia para que esse ciclo aconteça?
c) Quem forma as nuvens na atmosfera?
d) Como também é chamada a chuva no ciclo da água?
e) O ciclo da água é de suma importância para a vida na Terra. Dê um exemplo dessa
importância.

AULA 8–
2 Enumere o ciclo hidrológico a seguir e descreva cada um dos quadrinhos.
44

1
2
3
4

ARTE
AULA 1
Elementos da Linguagem Visual: Formas e Planos
Texto 1 – Variando formas...
Forma é o aspecto exterior dos objetos reais, imaginários ou representados. A linha descreve
uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá origem a uma forma. Na linguagem das artes
visuais, a linha articula a complexidade da forma.
Existem três formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero.

Cada

forma possui características específicas e a cada uma delas se atribui grande quantidade de
significados.
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Todas as formas básicas são figuras planas e simples, a partir da combinação e variações dessas três
formas derivamos todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana. Ainda, através de nossas
Kandinsky - Composition VIII
Malevitch. Non-objective
próprias percepções
psicológicas
1923, óleo sobre tela, 140 x
composition,
1915.e fisiológicas.
201 cm Solomon R.
 Ao quadrado se associam enfado, honestidade,Guggenheim
retidão e esmero;
Museum, New
 Ao círculo, infinitude, calidez, proteção;
York.
 Ao triângulo ação, conflito, tensão.
A partir de combinações e variações infinitas dessas três formas básicas, derivam todas as
formas físicas da natureza e da imaginação humana.

As formas nas obras

Texto 2 – Um pouco de arte aqui e ali
A arte pode ser concebida com a utilização de diversos materiais, procedimentos, ideias e
pensamentos. Algumas obras têm a cor como evidencia maior; outras, a forma; outras ainda, o
volume e algumas combinam vários elementos estruturados da imagem.
Há artistas que expressam arte utilizando o espaço como cenário para a manifestação de
suas ideias; outros utilizam a imagem como um jogo em que o espectador é que deve interpretar o
sentindo. As ideias e intenções dos artistas são manifestadas de muitas formas, e as imagens que
eles criam podem ter diferentes significados.
ATIVIDADE
Observe a reprodução da obra Relevos espaciais, de Hélio Oiticica (1960, Instalação de vinícula
sobre madeira, várias dimensões) e responda as questões.

46

1 – O que você sente ao observar essa produção?

2 – Como você descreveria essas obras de arte?

AULA 2
ATIVIDADE 2 - VARIANDO CORES E FORMAS
Que tal usar colagem e fazer uma obra com variações de cores e formas como a de Oiticica? Pinte as
figuras, em seguida recorte-as e cole-as no quadrado da próxima página, combinando cores e
formas da maneira que desejar. Se preferir dobre ou amasse as figuras antes de colá-las, dando
origem a outras formas. Seu trabalho pode ter relevo
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Cole aqui as figuras que conseguir montar

AULA 3
PLANOS DO DESENHO
Muitas vezes ficamos confusos, sem saber se a obra é uma foto, uma pintura ou a
realidade. É como se a obra fosse uma janela aberta. Para conseguir essa ilusão, o artista precisa
considerar muitos aspectos durante a criação. Um deles é a profundidade.
Uma das maneiras de criar a ilusão de profundidade no papel é usar planos. Para
entender melhor isso, é só imaginar que um desenho pode ser formado por várias partes,
colocadas umas sobre as outras. Podemos chamar essas partes de primeiro plano e segundo
plano. A diferença entre as figuras do primeiro e do segundo plano é que há a ilusão de maior ou
48

menor profundidade.
Vamos analisar a obra ao lado, da artista
Djanira da Motta e Silva.











2º PLANO (LONGE DE VOCÊ).

TORNANDO MENOR A IMAGEM DO FUNDO

Consegue enxergar os 2 planos?
Observe que: QUANTO MAIS PERTO
DE VOCÊ ESTÁ A FIGURA DOS
HOMENS, MAIOR ELES SÃO.
E QUANTO MAIS LONGE DE VOCÊ
ESTÁ A FIGURA DOS HOMENS,
MENORES ELES SÃO.
CONSEGUIU PERCEBER? NÃO?
Então, veja outra dica:
1º PLANO (PERTO A VOCÊ).
.

ATIVIDADE

AGORA É SUA VEZ. CAPRICHE!
OBSERVANDO DA OBRA AO LADO, siga
os passos:
1ºpasso: Desenhe a obra no QUADRADO
ABAIXO, com todos os detalhes e cores. Não
se esqueça de dar a noção de profundidade.
2ºpasso: Circule com a cor amarela, o 2º
PLANO DA OBRA.
3ºpasso: Circule com a cor preta, o 1º
PLANO DA OBRA.

DJANIRA DA MOTTA E SILVA,
Moças na Praia (1964).
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AULA 4 - ARTE POPULAR
TEXTO 1
Arte popular é atribuição que se dá a produção artísticas (pintura, literatura, escultura,
dança etc.) de pessoas que nunca se especializaram em arte, de fato frequentando uma universidade. A
arte popular é a arte do povo, a cultura popular é a raiz dessa arte.
Arte popular é a manifestação artística do povo. É constituída por artefatos, peças artísticas e
escritos produzidos por essas pessoas, as quais não se atribui nenhum conhecimento acadêmico ou
letrado. Artistas populares nunca frequentaram nenhuma academia ou escola de arte que pudesse lhes
certificar ou especializar. São simples representantes do povo, que possuem uma habilidade, um
verdadeiro autodidata.
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ATIVIDADE
1 – Leia o primeiro parágrafo do texto e defina arte popular.

2 – Quem faz arte popular?

3 – Cite os tipos de produções e manifestações.

AULA 5
FOLCLORE
Dentre essas artes populares vamos explorar mais a fundo o folclore!
Por folclore entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam
a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de
forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de
geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que
estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore.
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ATIVIDADE
Releitura, o que é?
Ação de interpretar novamente alguma coisa.
Para isso, não é preciso empregar a mesma técnica que o artista original usou, nem
mesmo os mesmos materiais. Afinal de contas, não estamos falando de reproduzir uma
obra e sim, reler. Observe as imagens e faça uma releitura sobre o Folclore.

AULA 6
Compreendendo a música
Propriedades do som
Ouvimos diversos sons produzidos por uma quantidade enorme de fontes sonoras. Sons diferentes e
também sons que conhecemos e reconhecemos diariamente. Uma mesma nota musical pode ser emitida por
um violino e por um piano, uma guitarra e um fagote, uma harpa e um alaúde. No entanto, essa nota tem
características distintas em cada instrumento. Podemos perceber essas diferenças graças a percepção dos
parâmetros do som, que podem ser definidos em quatro categorias: Timbre, intensidade, altura e duração.

A seguir, estudaremos cada uma dessas propriedades do som.
Timbre
O Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor.
Cada instrumento, objeto ou material possui um timbre que é único. Do mesmo modo, cada pessoa possui
um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais.
Atividade 1
Você consegue reconhecer todos os objetos da sua casa pelo som;
No espaço abaixo, desenhe dez objetos da sua casa que produzem som. Não se esqueça de observar na
cozinha, banheiro, quarto, sala e quintal.

EDUCAÇÃO FÍSICA
AULA 1

1- O Rei pode se movimentar para qualquer direção, contudo ele tem uma limitação, qual é esta
limitação?
a) Mover-se apenas na diagonal.
b) Mover-se só uma casa de cada vez.
c) Mover-se apenas na coluna.

AULA 2

6-Se o Bispo está localizado na casa branca, existe a possibilidade dele se movimentar na casa
preta?
a) Sim
b) não

AULA 3

7-O movimento do Cavalo se assemelha com qual letra do alfabeto?
a) S
b) Z
c) L
d) T
8-O cavalo pode saltar sobre as peças?
a) Sim
b) não

AULA 4

e) Y

AULA 5
REI E O MOVIMENTO DE CAPTURA

11-Qual nome se dá para o movimento de uma peça para uma casa já ocupada por uma peça do
adversário?
a) Morte
b) Captura
c) Ajuda
12-Qual é a única peça que não pode ser capturada?
a) Peão
c) Bispo
b) Torre
d) Rei
13-Qual é a peça que captura diferente de seu movimento?
a) Peão
b) Torre
c) Bispo
d) Rei
e) Dama
f) Cavalo

e) Dama
f) Cavalo

14-Por que o Rei pode capturar somente a Torre?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
AULA 6
DAMA E O MOVIMENTO DE CAPTURA

15-Por que a Dama pode capturar qualquer um dos peões?
a) Porque ela se movimenta em qualquer direção.
b) Porque ela só captura peão.

TORRE E O MOVIMENTO DE CAPTURA

16-Por que a Torre não pode capturar o peão a5?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
AULA 7
LEIA E OBSERVE
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AGORA RESPONDA:
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20- Ainda na figura 17, por qual motivo o peão f3 não pode capturar o
cavalo na e4?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
AULA 8
Vamos relembrar tudo que aprendemos sobre xadrez.
1- Qual é o nome de cada peça?

a)

___________________

b)

____________________

c)

_____________________

d)

_____________________

e)

f)

__________________________

___________________________
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