
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 

Nome do aluno: Data: 16/09/2020 Semana: 

14/09 a 18/09 Prof.:  Caterine, Felipe, Maheli, Regiane e Sheila. Turma: 4º anos A, B, 
C e D 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: Realizar a atividade no caderno, sem envio. 

Medidas de capacidade 

Sugestões de vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko 

https://www.youtube.com/watch?v=k47NwllnNow 

https://www.youtube.com/watch?v=i2Ndw-
BFeWA&list=TLPQMjYwODIwMjAEImEOfWGrUA&index=1 

1) Observe em sua casa, embalagens que são compradas por litro ou mililitro, e monte 
uma tabela em seu caderno com pelo menos 8 itens. Observe o exemplo: 

Produto capacidade 

óleo 1000ml ou 1 litro 

refrigerante 2000ml ou 2 litros 

2) Resolva as situações problemas em seu caderno. 
a) Juca tem duas caixas d’agua em sua casa, uma de 1000 litros e outra de 2000 litros. 

Para uso em uma semana ele e sua família consomem metade dessa água. Quantos 
litros eles consomem em uma semana? 

 
 
 

 

b) Uma lanchonete compra semanalmente 1500 litros de refrigerantes. Na semana do 
Natal, devido ao grande movimento, eles compram o triplo de litros de refrigerantes. 
Quantos litros de refrigerantes eles compram na semana do Natal? 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 

Nome do aluno: Data: 16/09/2020 Semana: 

14/09 a 18/09 Prof.:  Caterine, Felipe, Maheli, Regiane e Sheila. Turma: 4º anos A, B, 
C e D 

Componentes Curriculares: Geografia Entregar: Realizar a atividade no caderno, sem envio. 

As regiões do Brasil 

Você sabia que em extensão territorial, o Brasil é o terceiro maior país do continente americano e o quinto 
do mundo? Veja os dados do gráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor compreender, estudar e administrar um país tão grande, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estabeleceu a divisão do território do Brasil em cinco regiões. Observe o mapa abaixo. 
Nele, os limites das regiões baseiam-se nos limites políticos dos estados, e os nomes dessas regiões foram 
definidos com base nos pontos cardeais e colaterais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 IBGE: órgão responsável 
pela coleta e divulgação de 
dados sobre o Brasil, que 
são utilizados no 
planejamento das ações do 
governo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades: 

1. Observe o mapa acima. O estado onde você vive faz parte de qual região brasileira? 
_______________________________________________________________________________________ 

2. Construa um quadro e complete com as informações do Mapa. Escolha 2 regiões e complete com as 
regiões, estados, siglas e capitais. Veja o exemplo do quadro abaixo: 
 

Região Estado Sigla Capital 

Norte Amazonas AM Manaus 

 

 

 

Revendo, você estudou os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais estão 
localizados entre os pontos cardeais. Por exemplo, entre o norte e o leste, fica o ponto colateral nordeste. Os 
pontos colaterais são: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. 

 

Região é uma área da superfície 
terrestre que apresenta características 
próprias, que diferenciam das áreas 
vizinhas. Para reunir estados em uma 
mesma região, o IBGE utilizou 
principalmente critérios sociais e 
econômicos. 


