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MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 
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para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 GEOGRAFIA: LEIA, OBSERVE ATENTAMENTE AS IMAGENS 

CARTOGRÁFICAS E RESPONDA, NO SEU LIVRO. 

 MATEMÁTICA: COPIE E RESPOONDA, NO SEU CADERNO. 

         

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2.021. 

ROTINA 

- GEOGRAFIA, páginas 59 à 63 – As cidades crescem e se 

desenvolvem. 

- MATEMÁTICA: Situações-problema envolvendo as quatro 

operações. 

- LEITURA SEMANAL: 

- SOCIOEMOCIONAL:   
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✓ Página 59 

A imagem que você vê nessa página, chama-se imagem cartográfica, ou seja, imagem enviada por 

satélite. 

As mudanças citadas no texto não foram feitas pensando em garantir mais moradias dignas para a 

população, e sim em embelezar a cidade aos moldes europeus. Milhares de pessoas foram desalojadas 

e passaram a morar em áreas dos morros, onde hoje estão situadas as comunidades cariocas. 

Pesquise e responda as questões. 

 

✓ Página 60 

Brasília foi planejada e construída no final da década de 1950 e inaugurada em 21 de abril de 1960. 

Você sabe quantos anos Brasília tem agora? 

Outras cidades brasileiras não foram planejadas, mas tiveram suas paisagens urbanas bastante 

transformadas e replanejadas, como ocorreu em Curitiba, Recife e Rio de Janeiro 

Como surge uma cidade planejada? Uma cidade planejada surge primeiramente no projeto feito por 

arquitetos e planejadores. Ela nasce com base em uma ideia que se concretiza em projeto que será a 

referência para a sua construção. 

A cidade de Brasília foi planejada e construída para ser a capital do Brasil. 

 

✓ Página 61 

Desenvolva a sua habilidade de analisar as transformações das paisagens urbanas comparando 

diferentes tipos de representação das cidades. 

Atividade 6:  



 

3 
 

Item A – conheça alguns elementos comuns a todas as imagens, exceto na imagem 1, como o formato 

das asas (norte e sul) do avião, e que dentro das asas as quadras da cidade são regulares, como 

quadrados ocupados por edifícios. 

Item B: identifique elementos semelhantes entre o seu desenho e os mapas dessa página. Resposta 

pessoal. 

Pesquisa: não faça a pesquisa. 

 

✓ Página 62 e 63 

Assista o filme: “O menino e o Mundo” 

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

Observe atentamente as cenas 1, 2, 3 e 4 para responder as questões da página 63. 

 

******************************************************************* 

Copie e resolva as situações problema, no seu caderno. 

1) Marta pagou R$ 2264,00 da seguinte forma: deu R$ 260,00 de entrada e pagou o restante em 

três parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Três irmãos juntaram suas economias para comprar uma lavadora de roupas que custa R$ 

1000,00. Francisco deu R$ 235,00; Jorge deu R$ 320,00 e Mariana deu R$ 275,00. O dinheiro 

é suficiente? Vai sobrar ou faltar? Quanto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Ontem, Paula tinha R$ 879,00 depositados em sua conta bancária. Hoje ela depositou R$ 

658,00 e pagou uma conta de R$ 246,00. Como ficou seu saldo bancário? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AolWpQRMjgc
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4) Heitor comprou três camisas por R$ 59,90 cada. Comprou também uma calça por R$ 69,90, 

o vendedor deu um desconto de R$ 25,00. Quanto Heitor pagou pela compra? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Milena foi a uma loja comprar uma camisete. Ela pretendia comprar uma só, cujo preço era 

R$ 20,00. Mas havia uma promoção na loja: leve 3 e pague apenas R$ 42,00. Se Milena 

comprar as camisetas nessa promoção, quanto sairá cada camiseta? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Gustavo foi a uma livraria na qual a coleção de magia estava em promoção. Eles estavam 

agrupados em kits com 5 livros diferentes em cada um. Gustavo comprou 6 kits. Quantos 

livros Gustavo comprou? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) Para rechear um lanche, Manuela tem 4 vegetais: tomate, alface, cenoura e rúcula – e 3 frios: 

queijo, peito de peru e mortadela. De quantas maneiras diferentes ela pode rechear seu 

sanduíche, escolhendo um vegetal e um frio? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8)  Complete: 

João fez uma divisão de 653 por 9, mas ficou em dúvida se estava correta. Ele mesmo poderia 

conferir, multiplicando o resultado ___________ pelo divisor ______ e adicionando o resto 

________ ao valor encontrado. 

******************************************************************* 

Acesse o link: 

https://www.baixelivros.com.br/quadrinhos/cuidando-do-mundo 

 

https://www.baixelivros.com.br/quadrinhos/cuidando-do-mundo
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****************************************************************************** 

Jogos de Raciocínio 

Acesse o link: 

https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/ 

Calculando 

Veja qual é a conta mostrada no visor e tente responder corretamente no menor tempo possível para 

ganhar mais pontos. Resolva corretamente todas as 10 contas para ganhar. 

 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  

 

https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/

