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Bom dia.  Você leu o texto e enviou o PODCAST. Agora vamos entendê-lo:

Interpretação do texto: O cão e seu reflexo
1- O texto foi escrito com o objetivo de:

(A) fazer propaganda do cachorro.

(B) explicar como o cachorro caiu na água.

(C) levar as pessoas a refletir sobre a ambição que temos e acabamos ficando sem nada às vezes.

(D) mostrar o que é uma crônica.

2- O fato principal que ocorreu na narrativa foi:

(A) a fome do cão que queria comer mais.

(B)  o orgulho do cão.

(C) a sombra que o cão viu no rio.

(D) a ponte que o cão atravessou.

3- A intenção do texto é:

(A) anunciar o produto.

(B) dar instruções.

(C) transmitir um ensinamento.

(D) mostrar uma pesquisa.

4- Qual provérbio que melhor se encaixa no texto lido:

(A) Quem não tem cão, caça com gato.

(B) Quem semeia vento colhe tempestade.

(C ) Quem tudo quer, tudo perde.

(D) Quem avisa, amigo é.
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Bom dia! Mais algumas situações problemas:

Marcelo fez uma pesquisa no site IBGE e conheceu as maiores cidades paulistas.
Registrou os dados coletados em uma tabela. Observe:

Posição Cidade População

1ª São Paulo 11.253.503

2ª Guarulhos 1.221.979

3ª Campinas 1.080.113

4ª São Bernardo do Campo 765.463

5ª Santo André 676.407

1 - A diferença entre as populações das cidades de Guarulhos e de São Bernardo do
Campo é de:

(A) 1.987.442 habitantes

(B) 1.221.979 habitantes

(C) 456.516 habitantes

(D) 566.516 habitantes

2 - Uma equipe de basquete participou de um torneio onde realizou três jogos. No primeiro,
a equipe marcou 132 pontos e sofreu 108 pontos; no segundo, marcou 98 pontos, sofreu
115 pontos e, no terceiro, marcou 117 pontos e sofreu 99 pontos. Nessas condições:

a) Quantos pontos essa equipe marcou nos três jogos?

(A) 338

(B) 305

(C) 327

(D) 347



b) Quantos pontos ela sofreu?

(A) 223

(B) 322

(C) 327

(D) 312

3 - Uma loja realiza a seguinte promoção: a cada 10 reais que você gastar na loja, você
pode trocar por um cupom para concorrer a um sorteio. Glaucia gastou 137 reais nessa
loja. Nessas condições, quantos cupons ela obteve na troca e quantos reais sobraram?

(A) 17 cupons e sobrou 13 reais

(B) 130 cupons e não sobrou dinheiro

(C) 73 cupons e sobrou 17 reais

(D) 13 cupons e sobrou 7 reais

4 - Uma concessionária precisa transportar 246 carros num caminhão que pode levar 6
carros por vez. Quantas viagens o caminhão terá que fazer para transportar todos os
carros?

(A) 410

(B) 41

(C) 42

(D) 401
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Bom dia!

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

1- Quais as fases da lua?

a. Quarto minguante, lua nova, lua cheia e quarto crescente.

b. Quarto minguante, lua nova, lua cheia e cruzeiro do Sul.

c. Lua nova, lua cheia, quarto crescente e Cruzeiro do Sul.

d. Quarto crescente, quarto minguante, lua cheia e Cruzeiro do Sul.

2- O que é uma bússola?

a. É um instrumento usado para identificar.

b. É um instrumento usado para achar objetos.

c. É um instrumento usado para orientação.

d. É um instrumento usado para brincar

3- Sabemos que os pontos cardeais são Norte, Sul, Leste e Oeste. E os pontos Colaterais
quais são?

a. Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e Noroeste.

b. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste.



c. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sul.

d. Noroeste, Sudeste, Sudoeste e Norte.

4- Quando eu falo: - EVAPORA, VIRAR NUVENS, CHUVA ENCHARCAM O CHÃO E
PROFUNDO DA TERRA.  Estou falando sobre qual recurso natural?

a. Ar

b. Solo

c. Vento

d. Água

5- Quando falamos sobre qualidade de vida, pensamos num ambiente sem poluição.
Então penso em:

a. Área desmatada, rio, ar, vegetação rasteira e solo.

b. Oceano, rio, solo, mata, ar e vegetação rasteira.

c. Oceano, rio poluído, solo, mata, ar e vegetação rasteira.

d. Oceano, rio, solo com erosão, mata, ar e vegetação rasteira.



EXPERIMENTO CIENTÍFICO

Para esse experimento é necessário  ajuda da família ou um adulto. Não faça sozinho(a).

Aproveite para observar quando a mamãe estiver cozinhando.

Observe o que acontece quando se tampa uma panela que está cozinhando e responda:

● Observe a tampa da panela, antes de tampar, como ela está?
● Ao retirar a tampa o que você observou? (Tire foto)
● Por que isso aconteceu? Explique.
● Não esqueça de enviar  fotos.

Boa observação


