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Bom dia.

Leia,  responda as questões:



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
Nome do aluno: Semana 18
Professor: Rose, Ilza e Madalena Data:

20/07/2021
Turma: 
5ºs anos

Componente Curricular: Matemática Entregar devolutiva na classroom
Bom dia!! Retornando de um descanso de 15 dias, espero que tenha se divertido muito e
recarregado as “energias” para o segundo semestre. E para retomarmos o ritmo de
estudos, essa semana vamos relembrar os conceitos que já estudamos no primeiro
semestre, utilizando as situações problemas: Resolva em seu caderno:

Lembre-se: leia com atenção o enunciado para realizar com acertos as atividades.

1 - O número de livros que foram doados para a biblioteca da escola tem quatro algarismos: dois
deles são “5” , outro vale 2.000 e o outro vale 70. Que número é esse? ______________________

2 - No número 816.314 há:

a)    – Quantos algarismos?  _______________

b)   - Quantas classes?  _______________

c) - Quantas ordens?  _______________

d)   - Qual é o algarismo de 4ª ordem?  _______________

e)    - Qual é o algarismo da centena?  _______________

f) – Escreva por extenso:  _________________________________________________________

3 - Uma livraria receberá uma encomenda de 8 centenas, 5 dezenas e 5 unidades de livros. Os
livros serão arrumados em 5 estantes. Quantos livros ficarão em cada estante? _______________

4 - João participou do Jogo da Vida. Depois de jogar uma partida, ele somou suas notas e
descobriu que tinha R$4.020,00. Como nesse jogo há somente notas de 100 reais, 10 reais e 1
real. João ganhou:

a) 40 x 100 reais e 50 x 10 reais

b) 4 x 100 reais e 2 x 1 real

c) 40 x 100 reais e 2 x 10 reais

d) 4 x 100 reais e 10 reais
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Componente Curricular: História Entregar devolutiva na classroom

Bom dia!

Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a INFLUÊNCIA DOS IMIGRANTES EUROPEUS PARA
O BRASIL.

Não é segredo para ninguém que, sob muitos aspectos, o Brasil é formado com influência de
muitos imigrantes, principalmente europeus. Por isso, há uma grande influência europeia na cultura
brasileira que moldou a nação e contribuiu com vários hábitos e costumes que temos hoje.

Desde 1500, quando Portugal percebeu a terra abundante que havia por aqui, holandeses,
espanhóis e até franceses ficaram interessados em pegar um pedaço. As marcas dessa história
podem ser percebidas até hoje em certos locais pelo país afora. E a vinda de europeus não parou
por aí: após a colonização e durante o período de Primeira e Segunda Guerra Mundial muitos
vieram fugidos, buscando apenas um lugar para recomeçar uma nova etapa em sua vida.

O fluxo agora é o contrário e muitos brasileiros querem viver na Europa, onde sonham em
recomeçar a vida. Apesar de ser uma mudança que para alguns possa ser bem radical, a herança
deixada pelos europeus para nós brasileiros pode ajudar na adaptação de quem pretende se
mudar para o Velho Continente.

Assista o link abaixo e depois responda às questões.

https://youtu.be/yWf2_nh8vu4

1- Segundo o vídeo o Paraná era uma província que pertencia a que estado?

(a) Santa Catarina

(b) São Paulo

(c) Rio de janeiro

(d) Bahia

2- Segundo o vídeo, a vinda dos europeus começou a crescer por volta de que ano?

(a) 1870 (c) 1860

(b) 1970                                       (d) 1960

https://www.eurodicas.com.br/viver-na-europa/
https://youtu.be/yWf2_nh8vu4


3- Segundo o vídeo, o Paraná foi um estado com maior variedades de povos do Brasil que
construíram um estado mais desenvolvido e mais produtivo, quantas etnias no total tem
esse estado?

(a) 30 (c) 29

(b) 26 (d) 28

4- Segundo o vídeo os alemães trouxeram a tradição do:

(a) Extrativismo

(b) Associativismo

(c) Provincianismo

(d) Vanguardismo

5- Você gostaria de morar na Europa?

(S) sim

(N) não

Qual lugar?__________________________________________________


