
 

 

 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de 
dados e informações. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 
 

Nome do aluno:  
 Semana: 8 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 28/04/2021 Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa/ Matemática 
 

Entrega: 05/05/2021 

 

A cada 15 horas, uma arma é achada em escolas estaduais de SP 
Entre 2014 e 2017, foram registrados 2.351 casos de posse ou encontro de armas e/ou 

objetos perigosos nas mais de 5.000 escolas do sistema de ensino do estado de São 

Paulo, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. 

É como se, a cada 15 horas, uma arma tivesse sido encontrada dentro de uma escola estadual 

paulista. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo R7 por meio da Lei de Acesso à 

Informação. 
https://noticias.r7.com/sao-paulo/a-cada-15-horas-uma-arma-e-achada-em-escolas-estaduais-de-sp-14032019 
(adaptado) 
 



 
 

1 – Analisando as informações acima, responda: 

 

a) Qual o assunto principal do trecho da notícia? 

____________________________________________________________________________ 

b) Qual site a publicou? 

____________________________________________________________________________ 

 

c) Qual foi o período da pesquisa? 

____________________________________________________________________________ 

 

d) Em Qual estado foi feita a pesquisa? 

____________________________________________________________________________ 

e) De acordo com as informações, podemos afirmar que:  

(   ) 15 armas são encontradas a cada 15 hora dentro das escolas paulistas? 

(   ) 15 armas são encontradas a cada 1 hora dentro das escolas paulistas? 

(   ) 1 arma é encontrada a cada 15 horas dentro das escolas paulistas? 

(   ) 2351 armas são encontradas a cada 15 horas dentro das escolas paulistas? 

 

f) Qual foi o úmero de armas encontradas em 2015? 

____________________________________________________________________________ 
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(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na 
gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais. 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 O Dia Internacional do Desarmamento Infantil é comemorado anualmente em 15 de abril. 

 O principal objetivo desta data é debater as consequências que os incentivos ao uso de 

armas de fogo por crianças podem provocar na vida destes futuros adultos. 

 Réplicas de armas de fogo de brinquedo ou nos jogos de vídeo game, por exemplo, são 

alguns dos tópicos que provocam debates sobre até quando podem influenciar negativamente as 

crianças ao mundo do crime e banalizar a violência. 

 Durante esta data, a prefeitura de diversas cidades brasileiras, assim como escolas, 

centros e institutos de educação e outras instituições promovem palestras e espaços de 

discussão para conscientizar as pessoas sobre os reais perigos que as crianças são expostas ao 

utilizarem simuladores de armas de fogo. 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-desarmamento-infantil/ 

 



 
  

 Foi com Getúlio Vargas, um dos presidentes do Brasil ficou no poder por 15 anos 

ininterruptos, de 1930 até 1945, que tivemos a primeira campanha de desarmamento nos 

moldes da atual. O desarmamento é uma das medidas que pode ajudar a reduzir a 

criminalidade nas cidades brasileiras. A retirada de armas de fogo de circulação ou o seu 

controle tem impactos positivos na diminuição de crimes praticados por motivos fúteis onde a 

arma está ao alcance das mãos; os crimes domésticos, acidentes com crianças e assassinatos 

entre vizinhos por motivos banais. 
https://governo-mt.jusbrasil.com.br/noticias/304691/desarmamento-e-uma-das-alternativas-para-reducao-da-

criminalidade (adaptado) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas 

 

1 – Qual o objetivo das Campanhas de desarmamentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 – O texto fala sobre “Réplicas de armas de fogo de brinquedo”. O que você entende por 

Réplicas de armas de fogo de brinquedo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 – O texto fala ainda sobre jogos de vídeo game. Na sua opinião, esses jogos podem trazer 

algum problema para as pessoas e principalmente as crianças? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


