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Bom dia. Vamos treinar? Faça um  PODCAST do texto abaixo.
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Bom dia! Vamos resolver mais algumas situações problemas:

1 - De acordo com o Censo de 1991, o estado da Bahia tinha 5.975.955 mulheres e
5.825.855 homens.

a) Qual é a população do estado da Bahia, de acordo com o Censo realizado em
1991?

(A) 11.180.810

(B) 11.810.801

(C) 11.801.810

(D) 11.810.810

b) Quantas mulheres têm a mais que os homens?

(A) 125.100

(B) 150.100

(C) 130.010

(D) 150.110

2 - Joana encomendou salgadinhos para uma festa de aniversário. Sabendo que um cento
de salgadinhos custa R$30,00, quanto ela pagará por 300 salgadinhos?

(A) R$ 90,00

(B) R$ 900,00

(C) R$ 30,00

(D) R$ 330,00



3 - Andréia comprou um litro de leite. Vai utilizar 600ml para fazer um bolo. Quantos ml de
leite irá sobrar?

(A) 399 ml

(B) 400 ml

(C) 500 ml

(D) 600 ml

a) Andréia que fazer um outro bolo, quantos  ml irá faltar?

(A) 300 ml

(B) 400 ml

(C) 200 ml

(D) 600 ml

4 - No início do ano, a mãe de Márcia comprou na papelaria os materiais escolares:
agenda R$39,00; estojo R$18,00; e uma mochila R$66,00. Pagou a compra com uma nota
de R$100,00 e uma nota de R$50,00. Qual a quantia que recebeu de troco?

(A) R$ 28,00

(B) R$ 37,00

(C) R$ 26,00

(D) R$ 27,00
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Bom dia!

Vamos  recordar o que aprendemos no 2º bimestre até esse momento? Consulte seu
caderno e livro e responda as questões abaixo. Leia com atenção e circule a resposta
correta.

1- Chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para outra
dentro de um mesmo país ou de um país para o outro. A pessoa que migra recebe o
nome de migrante. Qual estado recebeu mais migrantes?

a. São Paulo

b. Rio de janeiro

c. Bahia

d. Paraná

2- Migração de retorno é um movimento caracterizado pelo:

a. Saída das pessoas para outros países.

b. Retorno das pessoas a seus locais de origem.

c. Saída das pessoas de suas casas.

d. Retorno das pessoas para o seu trabalho.

3- Coloque ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso. Leia com atenção.

Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cidade estão:

(   ) os baixos salários dos trabalhadores rurais.



(   ) a esperança de uma vida melhor na cidade.

(   ) a facilidade para adquirir a propriedade da terra por trabalhadores rurais.

(   ) a mecanização do campo, que diminui os pontos de trabalho.

4- Migrações na atualidade. O número de brasileiros que deixaram seus estados de
origem e migraram para outro chegou a:

a. 3.327 milhões entre 2003 e 2008.

b. 3.723 milhões entre 2003 e 2008.

c. 3.237 milhões entre 2003 e 2008.

d. 3.372 milhões entre 2003 e 2008.

5- Área desmatada para extração ilegal de madeira e ocupação agropecuária em Apuí, no
estado do Amazonas em 2017.  Para o meio ambiente, essa frase é:

a. Correta

b. Exata

c. Perfeita

d. incorreta


