
 

Goiânia, 31 de agosto de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

________________________________________________________________ 

Lista de Língua Portuguesa (1,0) 

(COLAR NO CADERNO) 

Livro literário: Histórias que nos contaram em Luanda. 

 1- No conto, Domikalinga, uma mulher grávida buscava água todos os dias num 

rio distante e não tinha ninguém que lhe ajudasse. Em uma manhã, desesperada, 

deu um grito pedindo ajuda. O que ela prometeu nesse momento? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2- Quem se levantou do meio das águas para ajudar a mulher? 

__________________________________________________________________ 

 3- O que Dikish disse a mulher quando percebeu que ela estava prestes a dar à 

luz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 4- Dikish, conseguiu levar a criança, no meio do caminho uma senhora deu uma 

dica ao menino, para que o monstro perdesse a força. Qual foi essa dica? O 

menino conseguiu? O que aconteceu com Dikish? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 5- No conto, O Grande Desafio, qual animal conseguiu pegar a folha da árvore e 

ganhou o desafio? 

__________________________________________________________________ 

 6- O pai da moça fez um elogio ao cágado. Copie do conto esse elogio feito? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 7- No conto, O leão, a ovelha e o macaco, o leão enganou a ovelha várias vezes. 

Cite como ele a enganou. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 8- O macaco, não acreditou em nada que o leão dizia e ainda, ele acabou 

enganando o leão. Como isso aconteceu? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 9- O que você acha da atitude do leão em relação á ovelha? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 10- Como você acha que a ovelha se sentiu ao perceber que estava sendo 

enganada pelo leão? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 
 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

_________________________________________________________________ 

Lista de Matemática (1,0) 

(COLAR NO CADERNO) 

 1- Observe as formas geométricas e complete com a quantidade de faces, vértices 

e arestas. 
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 2- Resolva as multiplicações de propriedade comutativa: 

 a) 1x 45 987=    

  b) 12 500 x2= 

 c) 1 234 x10=                                    

 d) 10 500 x2= 

 

 3- Resolva as multiplicações de propriedade associativa: 

 a) 3 500 x 2x 5= 

 b) 200 x 5 x 57= 

 c) 2 500 x4 x9= 

 d) 8 x 4 x1 500= 

 

 4- Resolva as multiplicações de propriedade distributiva em relação à adição: 

 a) 5x12=  

 b) 4x6= 

 c) 7x8= 

 d) 3x9= 

 

 5- Resolva as multiplicações de propriedade distributiva em relação à subtração: 

 a) 8x14=    

 b) 3x24= 

 c) 5x12=  



 

 

  É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 
Lista de Ciências (Vale 1,0) (COLAR NO CADERNO) 

 1- O que é uma cadeia alimentar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2-Como é o processo de fotossíntese? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 3- Toda cadeia alimentar começa por um organismo que produz seu próprio 

alimento. Como esses organismos são chamados? 

__________________________________________________________________ 

 

4- Quem são os consumidores em uma cadeia alimentar? 

__________________________________________________________________ 

 

5- Escreva o nome de cinco organismos produtores: 

_________________________________________________________________ 

 

6- Escreva o nome de cinco organismos consumidores: 

__________________________________________________________________ 

Goiânia, 01 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 



 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Ciências (Vale 1,0) (COLAR NO CADERNO) 

 1- Explique o que é a decomposição. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2- Qual a importância da decomposição para o planeta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 3- O que é a matéria orgânica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 3- Quando um material pode ser chamado bidegradável? 

 

__________________________________________________ 

 4- Qual é o problema encontrado na decomposição do lixo que nós seres 

humanos produzimos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5- Na sua opinião, de que maneira podemos contribuir com a natureza, no sentido 

de acúmulo de lixo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 



 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Ciências  

(Copiar e responder no caderno) 

 

 Estudamos sobre a importância das prefeituras investirem na coleta 

seletiva . Escreva um pequeno texto, explicando ao prefeito da nossa 

cidade, sobre essa importância, falar sobre os benefícios e as 

consequências de não haver essa coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 
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É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Geografia (1,0) Colar no caderno 

 1- Os seres humanos, ocupam e transformam o espaço, por diferentes motivos. 

Cite alguns desses motivos. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2- O modo como os seres humanos ocupam e transformam o espaço é 

influenciado por várias características. Quais são? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 3- Quando os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas já habitavam 

nesse espaço. Qual foi um dos grandes desafios enfrentados pelos povos 

indígenas com a chegada dos europeus? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 4- O povo brasileiro é bastante diverso. Qual é a origem dessa diversidade? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 5- Durante a escravidão no Brasil, muitos escravos eram vendidos como 

mercadoria e obrigados a trabalhar de diversas formas. Muitos tentaram fugir, essa 

fuga da escravidão contribuiu para a formação de uma comunidade. Qual é o nome 

dela? 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 
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__________________________________________________________________ 

 

 6- Após a abolição da escravatura, parte do trabalho escravo foi substituído por 

outros povos para trabalharem nas fazendas cafeeiras. Quais imigrantes foram 

contratados? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 7-Como começou o processo de miscigenação no Brasil? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 8- Cada região do Brasil, sofreu mais influência de um determinado povo. 

Complete: 

 a) A influência Alemã, está mais presente na região _____________________. 

 b) A influência africana, é mais marcante na região_____________________. 

 c) E a influência indígena, na região___________________. 

 9- Como foi a vida dos escravos, após a abolição da escravatura? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 10- Os brasileiros têm vários costumes herdados de seus povos formadores. Cite 

alguns exemplos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Geografia (1,0) Colar no caderno 

Faça uma pesquisa sobre a vida dos povos indígenas, sobre a evolução da 

vida deles desde quando chegaram ao Brasil até os dias atuais.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 



 

  

 

  

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Matemática (Copiar e responder no caderno) 

 1- Resolva as divisões por estimativa: 

 a) 2 574: 2=                                  b) 5 319:3= 

c) 9 260:4=                                   d) 4 268:2= 

  

 2- Em uma fazenda foram colhidas 3 dúzias de ovos que serão repartidas por 6 

compradores. Quantos ovos, receberá  cada comprador? 

 3- Observe a tabela e responda: 

 Obs: A tabela você irá recortar e colar no caderno. 

  

 

 

 

 

 

 a) Em 2004, na região Sul, foram vendido__________ veículos. 

 b) Em 2001, na região Centro-Oeste, foram vendidos____________ veículos. 

 c) Quantos veículos foram vendidos a menos na região Sudeste, comparando os  

anos de 2002 e 2001?_________________________________________________ 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 

Número de veículos  0 km de uma marca vendidos nos anos de 2001 até 2005. 

 



 

 

 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

Lista de Língua Portuguesa  

Copiar e responder no caderno 

 

1- Observe o texto publicitário e responda: 

Recortar a imagem e colar no caderno  

  

 

 

 

 

 

 
   
 - O que você entende quando olha e faz a leitura desse cartaz publicitário? 

 - Na sua opinião, por que a empresa escolheu um leão para representar a marca? 

 

Goiânia, 04 de setembro de 2020. 

Professora: ___________________________Série:_____ 

Aluno (a):______________________________________ 

 



 
 


