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Bom dia. Vamos produzir uma narrativa curta e para que isso aconteça, você deverá responder
algumas perguntas simples para depois elaborar a história.

a) Com quem você foi à praia? ___________
b) Como estava o tempo? _______________
c) A praia estava vazia ou cheia? E por quê?_
d) Como estava o mar? _________________
e) Quem você encontrou lá? _____________
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Bom dia!!! . Continuando as nossa situações problemas:

Observe a tabela de preços de uma lanchonete:

TABELA DE PREÇOS

Misto Quente R$ 4,75

Queijo quente R$ 4,00

Hambúrguer R$ 3,00

Refrigerante R$ 3,00

Suco R$ 4,50

1 - Lucas tem duas notas, uma de 5 reais e outra de 2 reais. Qual a combinação de lanche
e bebida que ele poderá comprar?

(A) Hambúrguer e suco

(B) Misto quente e suco

(C) Misto quente e refrigerante

(D) Queijo quente e refrigerante

2 - Em um concurso de poesia , os dois primeiros colocados receberam seus prêmios em
dinheiro. O prêmio do 2º colocado foi de 175 reais, enquanto o 1º colocado recebeu 75
reais a mais que o 2º colocado.  Nessas condições:

a) Qual foi o prêmio do 1º colocado:

(A) R$ 350,00

(B) R$ 275,00

(C) R$ 225,00

(D) R$ 250,00



b) Qual a quantia distribuída em prêmios?

(A) R$ 375,00

(B) R$ 425,00

(C) R$ 175,00

(D) R$ 250,00

3 - Em 1990, o Brasil vendeu para o exterior 283.356 veículos e, em 1991, essa venda foi
de 345.760 veículos. Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses dois anos?

(A) 629.016

(B) 529.016

(C) 629.116

(D) 628.116

4 - Do número 160, subtraímos 43. Da diferença, tornamos a subtrair 18. À nova diferença,
adicionamos 73. Que número encontramos?

(A) 182

(B) 168

(C) 170

(D) 172
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Bom dia!

Vamos  RECORDAR o que aprendemos nesse 2º bimestre até esse momento? Consulte seu
caderno e livro e responda as questões abaixo. Leia com atenção e circule a resposta correta.

1- Quais os primeiros grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro.

a. Indígenas, brancos e negros.

b. Indígenas, brancos e caboclos.

c. Negros, pardos e indígenas.

d. Amarelo, indígenas e negros.

2- De acordo com o último censo demográfico em 2010 a população indígena no Brasil era de
quantos mil habitantes?

a. 986

b. 698

c. 896

d. 869

3- Em que região do Brasil se localiza a maior parte das terras indígenas?

a. Sul

b. Sudeste

c. Nordeste

d. Norte.



4- Durante os séculos XVII a XIX as cidades que mais receberam africanos escravizados foram.

a. São Paulo, São Luís, Recife e Salvador.

b. São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

c. São Paulo, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

d. Salvador, Rio de Janeiro. São Luís e São Paulo.

5- Leia com atenção e coloque ( V) para verdadeiro e ( F ) para falso nas alternativas abaixo
correspondente ao Meio Ambiente no Brasil Histórico.

( ) Realizou-se no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de julho de 1992, a Conferência da ONU sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio-92, da qual participaram 170 nações.

(   ) Em 1948, da fundação brasileira para a conservação da natureza.

(   ) Em 1968 sobre a utilização Racional e a Conservação dos Recursos da Biosfera.

( ) A década de 50 foi marcada pelo agravamento dos problemas ambientais e, consequentemente,
pela maior conscientização desses problemas em todo mundo.


