
 

 

 

Atividades 9ª semana- 4º ano- 41 e 42 

PORTUGUÊS; 
 
SUBSTANTIVOS 
 

1) ESCREVA OS SUBSTANTIVOS DERIVADOS DAS PALAVRAS ABAIXO:  
 
*exemplo -> jardim: jardineiro – flor: floreira 
a)Pedra: _____________________ 
b)Laranja: ____________________ 
c)Terra: _____________________ 
d)Papel: ____________________ 
e) Festa: _____________________ 
f)  Pesca:_____________________  
g) chapéu:____________________ 
  
2) ESCREVA TRÊS SUBSTANTIVOS DE CADA: 
a) Comum: 
b) Próprio: 
c) Primitivo: 
d) Derivado: 
e) Simples: 
f) Coletivo: 
 
3) ESCREVA O PLURAL DOS SUBSTANTIVOS: 
 
FLOR – LUZ – HOMEM – PÃO – LENÇOL- LIMÃO – CORAÇÃO- CADERNO – 
PROFESSOR- PASTEL – AMOR – COLHER – ANEL.  
 
 
 
 

 
4) ESCREVA O GRAU AUMENTATIVO E DIMINUTIVO DOS SUBSTANTIVOS: 
 
ANEL- 
CASA - 
MESA - 
GATO - 
CHUVA- 
PAI - 
LIVRO – 
 

SÍLABA TÔNICA  
 
 Separe as palavras em sílabas, circule a sílaba tônica e escreva sua classificação, 
oxítona, paroxítona, proparoxítona. Observe o exemplo: 
 

Urubu u- ru- bu oxítona 

Ônibus   

Chapéu   

Picolé   

Relâmpago   

Pássaro   

Balão   

Televisão   

mágico   

música   

Armário   

Gotícula   

Tigela   

Indígenas   

 
 

 



 

 

OBSERVE A TIRINHA AO LADO E ESCREVA UMA HISTÓRIA COM OS PERSONAGENS. 

*  NÃO ESQUEÇA DE DAR UM TÍTULO, USAR OS SINAIS DE PONTUAÇÃO E OS 

PARÁGRAFOS. 

(Pode usar o verso da folha, se necessário) 
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MATEMÁTICA; 

NÚMEROS ORDINAIS: 

1) Escreva por extenso em ordem crescente: 

(7º -  11º - 74º - 56º - 19º - 37º - 81º -  60º - 500º - 100º -  93º ) 

___________________________________________________________ 

 Dê alguns exemplos de como podem ser empregados os números 
ordinais; 

NUMEROS NATURAIS: 

1) ESCREVA PARA CADA NÚMERO O SUCESSOR E O ANTECESSOR: 

 7888   1200  

 324   8009  

  3876   7060  

 2345   7654  

 987   9977  

 5674   829  

 1000   1888  

 877   2031  

 

2) RESOLVA AS OPERAÇÕES INDICADAS: 

O SUCESSOR DE 821 + 10 =________________ 

O ANTECESSOR DE 45 +17 =________________ 

O SUCESSOR DE 1221 + 100 =_______________ 

O ANTECESSOR DE 100 + 1 =________________ 

O SUCESSOR DE 999 + 678 =________________ 

3) REPRESENTE AS QUANTIDADES INDICADAS POR MEIO DE 

ALGARISMOS: 

a) Quinhentos e quarenta e cinco ______________ 

b) duzentos e vinte e dois___________  

c) trezentos e trinta____________ 

d) Três mil setecentos e quarenta e três __________  

e) trinta e um _____ 

f) Um mil seiscentos e sessenta e sete________  

g) dois mil e duzentos______  

h) nove mil cento e vinte e dois __________ 

 
4) LEIA E ESCREVA OS NÚMEROS: 

a)2 unidades de milhar + 5 centenas + 3 dezenas + 9 unidades = 

_________ 

b)9 centenas + 2 dezenas + 1 unidades = ____________ 

c)8 centenas + 4 dezenas + 5 unidades = ____________ 

d)8 unidades de milhar + 2 centenas + 8 dezenas + 7 unidades = 

______________ 

e)3 centenas + 6 dezenas + 2 unidades = ___________ 

f)1 dezena de milhar + 9 unidades de milhar +7 centenas + 2 dezenas + 7 

unidades = ___________________ 

 

 



 

5) “Contrua o quadro atrás da folha.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLVE: 

1) Mariana tem 73 reais, seu irmão mais novo tem 35 reais a menos que 

ela. Quantos reais tem o irmão da Mariana? 

 

 

2) João e Maria são primos e gostam de colecionar carrinhos, João tem 

136 carrinhos. Enquanto estavam brincando decidiram contar os carrinhos, 

eles têm juntos ao todo 198 carrinhos. Quantos carrinhos Maria tem? 

 

 

 

3) Duas amigas colecionam presilhas, Margarida tem 16 e Patrícia tem 28. 

Quantas presilhas Margarida ainda precisa para se igualar a Patrícia? 

 

 

4)Cite uma figura geométrica que possui quatro lados? 

5)Para a apresentação do dia das mães, os alunos estão organizando as 

cadeiras em 9 fileiras com 8 cadeiras. Quantas cadeiras serão 

necessárias? 

 

6) Larissa está com febre, quando sua mãe mediu sua temperatura deu 40 

graus. Uma hora depois de dar o remédio, ela mediu novamente e a 

temperatura estava em 37 graus. A temperatura de Larissa subiu ou 

desceu? Qual foi a diferença da temperatura? 

 

 



7) Uma empresa recebeu 3.157 canetas azuis e 1.745 canetas vermelhas, 

para distribuir aos funcionários. Quantas canetas eles receberam ao todo? 

 

 

8) Se a sequência abaixo continuar seguindo a mesma regra, quais serão 

os próximos dez números? 

88 – 91 – 94 – 97 – 100________________________________________ 

9) A escola está fazendo uma festa para o dia das crianças, em que cada 

sala vai trazer um alimento. A sala de Valéria tem que levar o suco, cada 

criança deve levar duas caixinhas de suco. Sabendo que a sala tem 22 

crianças, quantas caixinhas tem ao todo? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS: 
 
RESPONDA E COMPLETE: 
 

1) A água é indispensável para os seres vivos, sem ela seria impossível 
a vida na terra. Ela não tem cheiro é  __________, ela não tem cor 
é ___________, não tem sabor é _______________ . É formada por 
dois gases : O __________  (H) e o ___________ (O²) . 
 

2) Como se chama a estrela central do Sistema Solar? 

       _______________________________________________________ 

 

3) Explique o que é o movimento de Rotação e Translação? 

_____________________________________________________ 

4) O que é um ano bissexto?  

_____________________________________________________ 

5) Como se chama o Satélite Natural da Terra? 

_____________________________________________________ 

6) O que são e para que servem os satélites artificiais? 

_____________________________________________________ 

7) Quais as camadas do planeta terra?  

_____________________________________________________ 

8) O que é a força da gravidade? 

____________________________________________________ 

9) Quais são os Pontos Cardeais e Colaterais? 

____________________________________________________ 

10) Quais as fases da Lua? 

____________________________________________________ 

 
 

 



 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA: 

Responda: 

1) Como, normalmente, se formam os municípios? 

_______________________________________________________ 

2) Cite alguns serviços públicos prestados pela prefeitura. 

_______________________________________________________ 

3)O que faz um Vereador ?  

_______________________________________________________ 

4)O que faz um Prefeito? 

______________________________________________________ 

5)Defina zona urbana e zona rural: 

______________________________________________________ 

6) Como que o povo elege seus representantes? 

______________________________________________________ 

7)O que são povos nômades? 

______________________________________________________ 

8)Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, qual povo já habitava 

estas terras? 

________________________________________________________ 

9)Qual a data da chegada dos Portugueses? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

10)  COMPLETE com as palavras ( historiadores, montanhas, 

cavernas, mares, vestígios, humanidade.)  

A __________________tem uma história de ao menos 7 milhões de anos, 

grande parte dos vestígios deixados pelos nossos antepassados 

desapareceu-se quase por completo. Sobraram pequenos sinais, 

____________que muitas vezes estão em locais de difícil acesso como no 

topo de _______________ , interior de  ___________________ , fundo de 

_________ e lagos. Localizá-los é tarefa de diversos profissionais entre 

eles arqueólogos e ___________________. 

 

Atividade  Educação Física - 4º ano –bola ao cesto 3. 

( Mandar foto ou vídeo no grupo) 

Objetivo: : Aumentar o nível de atividade física, reduzir o sedentarismo e 

proporcionar o bem estar da criança 

Descrição da atividade: Aquecimento faça 40 saltos no lugar. Atividade 

pegue dez folhas de papel usado (jornal, folhas usadas e etc) amasse 

fazendo bolas peguem uma vasilha para fazer de alvo (um vaso de flor, 

panela velha ou um balde) e se desloque ficando 10 passos do balde, pegue 

uma bolinha e coloque embaixo do queixo e corre até o balde e solte ela 

sem usar as mãos dentro do balde. Se por acaso durante o percurso a 

bolinha cair pode pegar com as mãos e seguir a atividade. Repita a atividade 

2 vezes. 

 
 
 
 
 
 



 

Ciências :Dia 5 de junho: Dia do meio ambiente. 
Preservar o meio ambiente é muito importante para que possamos ter um 
planeta saudável e rico em recursos naturais no futuro. Se todo mundo fizer um 
pouquinho, podemos contribuir um montão para o mundo! Algumas medidas que 
podemos facilmente tomar em casa e na escola: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Água 
Escovando os dentes - desligue a água enquanto faz a escovação. 
Lavando a louça - desligue a água enquanto ensaboa pratos, copos, talheres e 
panelas. 
Tomando banho - nada de banhos muito longos e quando estiver se ensaboando, 
desligue a torneira. 
 
Energia 
Desligue as luzes - ao sair do seu quarto, sala ou cozinha não esqueça de apagar 
as luzes. 
Desligue aparelhos eletrônicos - não deixe a televisão, rádio ou computador 
ligado caso não esteja sendo utilizado. 
Ar condicionado - utilize com moderação! 
Lavando roupa suja - dedique dias da semana para lavar a roupa. Assim você 
utiliza a máquina de lavar em sua capacidade máxima, economizando energia e 
água ao mesmo tempo. 

 
Lixo 
 
É Tempo de Reciclar! Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos 
para serem utilizados novamente. 
Mas o que é material orgânico e inorgânico? 
- Qualquer coisa que tem origem animal é considerado material orgânico. 
- E tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. 
Os alimentos, por exemplo, são considerados materiais orgânicos. 
As sobras destes alimentos como as cascas de legumes e frutas que vão para o 
lixo de cozinha também são considerados materiais orgânicos e podem ser 
reaproveitados.. 
O lixo da nossa cozinha, por exemplo, pode ser transformado em adubo. 
Os adubos são fertilizantes utilizados na terra para enriquecer os solos das 
plantações. 
Olha que legal! Utilizamos alimentos para fazer mais alimentos! 
Este é o espírito da reciclagem: transformar, processar o lixo, para ser utilizados 
novamente . 
 



Para colaborar no processo de reciclagem o lixo é separado em 4 latas 
diferentes: metal, papel, vidro e plástico. 
Cada lata é representada por uma cor diferente: 
Papel - Azul 
Metal - Amarelo 
Vidro - Verde 
Plástico – Vermelho 
 Este tipo de coleta de lixo é chamado de Coleta Seletiva.  
Veja quanto tempo demora a decomposição dos materiais : 

- Papel: de 2 a 4 
semanas; 
- Palitos de 
fósforos: 6 
meses; 
- Papel 
plastificado: de 
1 a 5 anos; 
- Chicletes: 5 
anos; 
- Latas: 10 anos; 
- Couro: 30 
anos; 
- Embalagens de 
plástico: de 30 a 
40 anos; 
- Latas de 
alumínio: de 80 
a 100 anos; 
- Tecidos: de 
100 a 400 anos 
- Vidros: 4.000 
anos; 
- Pneus: Mais de 
100 anos 
- Garrafas PET: 
Mais de 100 
anos 
 
 

SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES: 

Faça um vídeo sozinho ou com a sua família, falando sobre as atitudes que devem 
ser tomadas para a preservação do meio ambiente, utilize alguns exemplos do 
texto!  

 Faça um cartaz com dicas de preservação ambiental, o que podemos fazer 
para proteger nosso planeta! 
 

Já que estamos falando em meio ambiente, vamos convidar alguém da família  
( pai, mãe, avô... ) para que mostre uma árvore dizendo  o nome desta árvore. 



Atividades Ensino Religioso/ 
Valorização da vida 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Atividade de Arte – Professora Josiani- Mande foto no grupo do seu  trabalho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                         (     ) Respeitar as diferentes culturas. 
                      
                         (     ) Respeitar as diversas crenças religiosas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Aula de Arte – Professora Josiani (Enviar foto no grupo do trabalho que  

  

  


