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(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
 
Agora é a sua vez. Pense em algo que queira prestar uma reclamação, pode ser para o prefeito de 
sua cidade, pode ser sobre um produto que comprou, algo sobre sua escola. Veja abaixo a estrutura 
da carta. Em seu caderno coloque a data referente a atividade e boa produção textual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

Observe a tabela de preços do material escolar e responda: 

Material 
 

Preço R$ 

Borracha 0,50 

Lápis  0,25 

Canetinha 12 cores 4,50 

Lápis de cor 12 cores 3,00 

Tesoura sem ponta 2,50 

Caderno 96 folhas 3,50 

Estojo 10,00 

Mochila 30,00 

 
 A) Qual o material mais barato? 
 

(   ) Estojo 
 

(   ) Lápis 
 

(   ) Canetinhas 
 

 B) Quanto precisarei para comprar 2 borrachas? 

 

 

 C) Quanto precisarei para comprar a mochila e a tesoura sem ponta? 

 

 



 
 

 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, 
diferenças e semelhanças. 

Você sabe qual é a função e importância dos mapas? Leia e descubra! 
 
Apesar de serem praticamente imprescindíveis em nossas vidas, muitas pessoas não conseguem 
entender a importância dos mapas. Através deles representamos o espaço e as diferentes 

localidades da Terra. 

Os mapas são representações da realidade, eles ilustram de forma reduzida uma determinada área 
da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, os 
mapas são uma forma de comunicação, uma maneira que as pessoas têm de expressarem e 

compartilharem informações. 

Diante disso, podemos enumerar a seguir as principais utilidades dos mapas: 

 

a) localização: através dos mapas, podemos nos situar sobre os diferentes lugares do mundo, 

descobrir a rota de um determinado percurso a ser realizado ou descobrir onde nos encontramos 

caso estejamos perdidos (principalmente se conhecermos as Coordenadas Geográficas). 

b) comunicação: como já afirmamos, os mapas são uma forma de comunicação. Através deles 

podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. 

c) conhecimento: os mapas podem ser lidos, pois representam uma forma de linguagem. Sendo 

assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, podem caracterizá-los, designando 

os seus significados através de cores e símbolos que devem ter os seus conteúdos expressos na 

legenda. Assim, observando os mapas, podemos aprender sobre várias coisas, como as 

vegetações do mundo, os índices de urbanização, entre outros incontáveis fenômenos terrestres. 

d) medir distâncias: com os mapas, podemos calcular algumas distâncias, fazendo o uso da escala, 

que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área representada. 
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Existem vários sites em que você pode observar e conhecer melhor o mundo por meio dos mapas. 

Os mais conhecidos são o Google Maps e o Maplink, que fornecem informações sobre o trânsito e 

as ruas das cidades. (https://escolakids.uol.com.br/geografia/importancia-dos-mapas.htm) adaptado 

De acordo com o texto, responda: 

1 – O que os mapas representam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 – Qual a principal função de um mapa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 – O que podemos aprender com os mapas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- Observe o mapa abaixo: O carro que está indo pela Rua Ipê vai virar a segunda rua à direita. 

 

Esse carro chegará na rua 

A) das Orquídeas. 

B) dos Lagartos. 

C) das Camélias. 

D) dos Besouros 


