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Sexta-feira  

 

Queridos alunos, 

Boa tarde, 

Nesta semana fizemos uma atividade avaliativa que resume o que vocês 

estudaram até aqui. Façam com calma e atenção. Pedimos que façam as atividades 

de forma independente e somente solicitem orientação dos pais caso tenham 

dificuldades na leitura das questões. Saber como está o aprendizado de vocês é 

muito importante para nós! 

Vamos lá... 

 

 

Prof.ª. Evilene e Natália. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de 

viver de pessoas em diferentes lugares. 

1- Ricardo foi pela primeira vez à casa de seu novo vizinho, Akira que veio do Japão. Ao 

chegar à porta da casa, estranhou quando Akira pediu a ele que tirasse os calçados e 

usasse os chinelos que estavam próximos à entrada. Ricardo ouviu e pensou em como 

a família de Akira recebia as pessoas. 

Considerando o texto acima, qual atitude deve ser tomada por Ricardo? 

A) Ir embora, porque achou o costume estranho. 
B) Tirar os calçados e colocar os chinelos em respeito ao costume de Akira. 
C) Rir, porque o costume de Akira é engraçado. 
D) Deixar de conversar com Akira, porque seus costumes são muito 

diferentes. 
 

 
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em 

vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.) 

 

2- Observe a fotografia abaixo. 

PXHERE/<PXHERE.COM> 

 

A bola com que a criança está brincando é feita de um material leve, moldável, 
flexível e fura com facilidade. Que material é esse? 

 

A) Vidro. 
B) Ferro 
C) Plástico flexível  
D) Madeira 

 



 

 

 

 (EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e 

inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). 

3- Leia o texto abaixo e preencha com as palavras do quadro. 

amiga – capacete- segurança – cotoveleira 

Marcela e Juliana são amigas. Juliana vai até a cada de Marcela com sua bicicleta. 
Para evitar acidentes, Juliana sempre usa __________________________, joelheira 
e _______________________, dessa forma garante sua ______________________ 
e pode continuar brincando com sua ___________________________. 

 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da 

vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. 

4- Observe, abaixo, as fotografias de dois copos feitos com materiais diferentes. 

FOTOS: PIXABAY/<PIXABAY.COM>  

  

ELEMENTOS REPRESENTADOS EM TAMANHOS NÃO PROPORCIONAIS ENTRE SI. 

 

Identifique os materiais com que os copos foram feitos e escreva uma frase 
explicando qual dos dois tipos de copo é mais adequado para crianças. 
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(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as 

pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

5- As crianças de uma cidade sempre se encontram para jogar queimada na quadra 
da pracinha perto de onde moram. Um dia, Mariana, que havia se mudado na 
semana anterior para uma casa na rua da praça, viu as crianças brincando e ficou 
sentada no banquinho observando. 

 

O que as crianças devem fazer para que Mariana se aproxime do grupo? 

 

A) Dizer a Mariana que ela pode jogar com eles quando quiser e ensiná-la a jogar. 
B) Dizer a Mariana que ela pode jogar na quadra quando eles pararem de brincar 
C) Dizer a Mariana que ela pode jogar apenas se conhecer as regras da brincadeira. 
D) Dizer a Mariana que ela pode formar outro grupo para jogar queimada quando 

outras crianças mudarem para a vizinhança. 
 


