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(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 
 

 

1 – O que é noticiado nesse texto? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2 – Essa notícia que você leu veiculou no mês de junho passado. Quais as informações sobre data, 
horário e forma de apresentação que ela traz? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3 – Em qual site ela foi publicada? 
 
______________________________________________________________________________ 
 



 
 

 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Senninha e Neco estavam disputando no jogo de dardos, onde cada um fez 10 lançamentos, cuja 

pontuação está registrada no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcule a pontuação de Senninha 

 

 

 

 

 

 

 

b) Calcule a pontuação de Neco 

 

 

 

 

 

c) Quem ganhou o jogo? 

 

 

Fonte: http://www.reginaldoperes.com/a02-educacao/ef04ma03-adicao-subtracao/ 
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(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição. 

Transformações dos materiais 
 
   A transformação física do material ocorre quando a forma do objeto se modifica, mas o material 
de que ele é feito continua sendo o mesmo, pois a transformação não altera as substâncias.  
   Um exemplo disso é quando derreto uma barra de chocolate, o chocolate está em estado sólido, 
mas quando é aquecido ele se torna líquido. Assim a substância chocolate continua sendo a 
mesma apenas o estado do chocolate que se modificou de sólido para líquido. 
   Devemos lembrar que, sempre iremos encontrar a matéria em três estados: líquido, sólido ou 
gasoso e estas matérias podem sofrer mudanças de estado através do resfriamento, 
aquecimento, luz e umidade. 
   Vivenciamos, diariamente, diferentes transformações da matéria. 
   Esses fenômenos são classificados como físicos, nos quais não ocorrem mudanças na 
composição da substância, apenas na forma, no tamanho e na aparência um exemplo é o suco 
que quando congelado se torna picolé, transformação químicas é quando ocorre alterações na 
composição da matéria, dando origem a novas substâncias, e transformação biológicas é um tipo 
de transformação química, porém provocada pela ação de microrganismos, como fungos e 
bactérias como o azedamento do leite. 
 

 

1. Cite 3 objetos que encontramos na natureza em estado sólido? 

______________________________________________________________________________ 

2. O que entendemos por transformação física do material? 

______________________________________________________________________________ 

3. Cite um exemplo de transformação física da matéria: 

______________________________________________________________________________ 

4-Cite um exemplo de transformação biológica da matéria: 

______________________________________________________________________________ 

 


