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Sexta-feira – 02/09/2020 - Língua Portuguesa – REVISÃO 
Leitura da semana - será disponibilizado o livro em PDF no grupo da sala 
Livro – Tenho medo, mas dou um jeito 
 
Escreva uma carta sobre algum medo que já tenha passado. 
Lembrando: uma carta precisa ter  

 Local e data 
 Saudação: por exemplo – Querido amigo; Prima amada etc. 
 Texto: assunto que será descrito por você, neste caso algum acontecimento que tenha sentido medo, por 

exemplo – tomar injeção, perder dinheiro, levar uma bronca por algo que fez etc. Não esquece de 
escrever como terminou sua história. 

 Despedida: Atenciosamente, até breve, beijos etc. 
 Assinatura: seu nome.  

 
História – REVISÃO 
Data histórica – Independência do Brasil – faça a leitura do texto, copie somente as questões e responda no 
caderno. 
 
        A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o grito da independência que foi 
realizado por Pedro de Alcântara (D. Pedro I durante o Primeiro Reinado), às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de 
setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a 
coroação de D. Pedro I. 
       A independência do Brasil foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com 
eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que 
invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. 
       A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento 
comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. 
Com a chegada da família real, o Brasil experimentou, em seus grandes centros, um grande desenvolvimento 
resultado de uma série de medidas implementadas por D. João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o 
rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os 
brasileiros e os ingleses como medidas de destaque no âmbito econômico. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/independencia-brasil.htm#:~:text=A%20independ%C3%AAncia%20do%20Brasil%20foi,7%20de%20setembro%20de%201822.&text=Pedro%20I%20durante%20o%20Primeiro,7%20de%20setembro%20de%201822. 

 
Responda no caderno 
 
1. A família real chegou em que ano no Brasil? 
 
2. Qual foi o motivo da família real fugir para o Brasil? 
 
3. Com a chegada da família real no Brasil, houve a abertura dos: 
(    ) portos brasileiros                (   ) portões portugueses  
 
 
 



 
Matemática – REVISÃO 
Situação problema – copie e responda no caderno 
 
1. Um caminhão transportou para uma construção 1750 tijolos, fez 5 viagens. Quantos tijolos levou para a 
construção. 
 
2. Na loja Água Poderosa há 430 caixas com 24 copos cada. Quantos copos de água há na loja? 
 
3. Em uma maratona o competidor correu 378 KM dos 500 Km totais do percurso. Quantos KM correrá ainda para 
terminar a corrida? 
 
4. Um carro custa R$ 29 750,00, deste valor já foram pagos R$ 14 006,00. Qual o valor que precisa ser paga ainda? 
 
Observe o gráfico – copie somente as questões e responda no caderno. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qual alimento é mais vendido? 
 
2. Comparando as semanas, qual teve a maior queda nas vendas? 
 
3. A cenoura despencou sua venda em qual semana? 
 
4. Analisando a quantidade de quilos, qual produto não ficou abaixo de 30 quilos? 
 
5. Com suas palavras o que você pode observar após analisar a tabela. 
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