
Goiânia, ___ de maio de 2020 

Professora: Amanda Falbo 

Série: 4º ano B                   Turno: Vespertino 
    
 Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade Avaliativa de Língua Portuguesa, História e Geografia  

 

                                      Poema: POEMA HAICAI 

Primavera                                                                                                                                     

A chuva me obriga 
Na manhã de primavera 
A deixar o sono! 
                           --- Desperta, desperta, 
                            Borboleta que dormes 
                            Serás minha amiga. 
                                                           Nada mais gracioso: 
                                                           Pela estrada da montanha 
                                                           Uma violeta silvestre. 
Verão 
Chuvas de verão. 
Nas águas flutua um ninho. 
Vou apreciá-lo. 
                             Cena venerável! 
                              Folhas verdes, folhas tenras 
                              Aos raios de sol! 
                                                                  De sabor poético 
                                                                  As cantigas que há nos campos: 
                                                                  Plantação de arroz! 
Outono 

De ressaca, espirro: 
Pressinto o tempo do outono 
Que está chegando. 
                             Matinal orvalho. 
                             No chão molhado, o melão 
                             Enlameado e fresco... 
                                                            Um cabelo branco 
                                                            No travesseiro que esconde 
                                                            Por debaixo... um grilo 
Inverno 
Cebolinha branca 
Bem limpa e recém-lavada 
- sensação de frio! 
                            Nem sempre bem visto, 
                            Como é belo o corvo 
                            Nas manhãs de inverno! 

Avaliação (5,0) _______ 

Nota: _____ 
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                                                           Nas trevas da noite, 
                                                           Galhos que rangem, caindo 
                                                           Ao peso da neve! 

 

                                        Seleção e tradução de Mons. Primo Vieira. 

                                                Bashô, palhas de arroz, São Paulo: 
                                                    Aliança Cultural Brasil-Japão, 1994. 

 

01- Quais elementos da natureza mencionados nesses haicais fazem parte do ambiente em que 

você vive?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

02- Estudamos no primeiro bimestre sobre os haicais.  Com suas palavras explique o que caracteriza 

este gênero textual. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

03- Quantas estrofes há neste haicai? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

04- Observe as palavras retiradas dos haicais e marque nas alternativas, V para verdadeiro e F para 

falso. 

  

           

 

 

a) (     )  A separação silábica da palavra primavera correta é pri-ma-ve-ra.  

b) (     ) A palavra chão é uma monossílaba.  

c) (     ) Frio é uma palavra dissílaba.  

d) (     ) Travesseiro é uma palavra que possui hiato. 

e) (    ) A sílaba tônica da palavra vulnerável é o “vel”. 

f) (    ) A palavra borboleta possui 3 sílabas. 

 

05- Retire da tirinha abaixo.  

 

 

Primavera – borboleta – vulnerável – travesseiro- frio – chão. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Um pronome: __________________________________________________________________ 

b) Dois verbos: ___________________________________________________________________ 

c) Uma palavra acentuada: _________________________________________________________ 

d) Duas palavras com encontro vocálico: _______________________________________________ 

e) Uma palavra com encontro consonantal: _____________________________________________ 

 

06-  Observe a imagem, leia o texto e em seguida, responda:  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

No dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro passou por grande incêndio e 

o fogo destruiu a maioria dos itens que se encontravam no prédio da ex-capital brasileira. Nem 

mesmo um trágico incêndio foi capaz de destruir a mulher mais antiga do Brasil e das Américas. O 

crânio de Luzia, sobreviveu ao fogo que destruiu o Museu Nacional e foi resgatado.  

Qual seria o impacto da perda de Luzia para a história?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

07-  Sobre o modo de vida dos nossos antepassados, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

a) (     ) Os primeiros grupos humanos que habitavam o nosso planeta eram nômades. 

b) (   ) O domínio do fogo permitiu aos grupos humanos o controle do calor, facilitando o preparo 

de alimentos e o combate aos predadores.  

c) (    ) Com o passar do tempo, os seres humanos deixaram o modo de vida caçador-coletor e 

começaram a cultivar plantas e domesticar animais. 

d) (    ) A dieta dos seres humanos continua a mesma, desde o surgimento humano até hoje. 

 

  

08-  Observe o mapa abaixo e responda:  

 

 

 

 As primeiras aldeias do mundo surgiram em: 

 

(    ) planícies desérticas. 

(    ) vales férteis próximos a rios. 

(    ) montanhas férteis.  

 

09- A Terra, é mais um entre os incontáveis planetas do Universo, mas não é um planeta qualquer, 

é nele que nós, seres humanos, vivemos. Que condições necessárias para a existência de 

vida, a Terra nos oferece?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10- Observar o movimento aparente que o Sol realiza no céu todos os dias pode nos auxiliar a 

encontrar as direções cardeais. Observe a rosa dos ventos, em seguida, relacione as colunas, 

usando a direção que o sol surge no céu pela manhã como referência:  

 

               

 

 

 

 

              

 

 

                      

 

                                          

(1) Norte                                    

(2) Sul  

(3) Leste  

(4) Oeste  

 

 

 

 

(    ) Direção cardeal que aponta para o lado onde o Sol 

“nasce” todas as manhãs. 

(    ) Se você estender o braço direito na direção em que 

o Sol “nasce”, à sua frente estará esse ponto cardeal. 

(    ) Se você estender o braço direito na direção em que 

o Sol “nasce”, na suas costas estará esse ponto cardeal. 

(    ) Seu braço esquerdo estendido apontará para esse 

ponto cardeal.  

 



11- Aprendemos em sala sobre as linhas imaginárias. Elas facilitam a localização e a orientação 

espacial. Trace no mapa abaixo um meridiano e um paralelo. Depois explique o que são 

eles.  

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

Meridiano: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Paralelos: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Você nasceu para brilhar!!! 

                                                                                            

 


