
Goiânia, ___ de maio de 2020. 

Professora: Lilian 
 
Série: 4° ano Turno: _____________________ 

 
   Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade Avaliativa de Português, História e Geografia 

   1-Leia com atenção o texto e responda as perguntas. 
 
   O planeta Terra tem a forma aproximada de uma esfera. A representação mais parecida com seu 

formato é o globo, que nos permite observar, por exemplo, as proporções reais entre os países e os 

continentes. Para que pudéssemos enxergar no globo mais elementos e com mais detalhes, seria 

necessário um exemplar bem maior, mas que provavelmente seria inviável de transportá-lo ou 

manuseá-lo. Para resolver esse problema, representamos a superfície da Terra, no todo ou em 

parte, em folhas de papel. Os mapas que mostram todo o planeta de uma só vez são os planisférios 

ou os mapas-múndi. Essa representação de esfera terrestre em um plano, no entanto, acarreta 

distorções nas áreas ou nos contornos dos continentes.  

 
GISELE, Girardi. Altas Geográfico do estudante, São Paulo FTD, 2016 p. 3 

a- Se uma pessoa precisasse verificar as proporções reais entre os países e os continentes, o que 
seria melhor ela consultar: 

(    ) Mapa do Brasil       (    ) O Globo Terrestre        (    ) Google Earth 

b-  Se uma pessoa deseja verificar o nome das cidades do Brasil, o que seria melhor ela consultar: 

(    ) Mapa do Brasil      (    ) O Globo Terrestre        (    ) Google Earth 

2-Os movimentos da Terra também são responsáveis por diversas mudanças que percebemos em 
nosso dia a dia. Por que isso ocorre?   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3- Observe a imagem e explique os movimentos nela representados. 

Avaliação (5,0) _______ 

Nota: _____ 



 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4 -De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas.Volte ao texto e retire duas palavras: 

a-Monossílabas   __________________________,______________________________ 

b-Dissílabas       ___________________________,_____________________________ 

c-Trissílabas        ___________________________,_____________________________ 

d-Polissílabas       __________________________,_______________________________ 

5- Leia o texto e responda as questões  
 
   Desde que chegou as Américas, o homem se espalhou muito lentamente por todo o território 

continental, ocupando-o por completo. Por muitos milhares de anos os grupos humanos eram 

nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutas, raízes e sementes.  

   Somente após o derretimento das geleiras (fim da Era Glacial) e a extinção dos grandes 

mamíferos (mamutes, bisões, mastodontes, etc.), os grupos humanos passaram a buscar na 

vegetação sua principal fonte de alimento. 

    A agricultura começou a ser praticada nas Américas entre 7 mil e 5 mil anos atrás, o que 

garantiu para os povos da época maior quantidade de alimento, maior expectativa de vida, 

aumento populacional, sedentarização... 

 

   (http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/pre-historia-da-america-povoamento-do-
continente-e- primeiras-civilizacoes.htm )  
 
a – Quando os grupos humanos chegaram às Américas eles viviam de? 
 
 (     )Da Pesca e da agricultura.                           (     ) Da caça e da coleta.  

 (     )Da agricultura e da caça                              (     )Exclusivamente da agricultura.  

 

 
b – Qual um dos primeiros gêneros agrícolas a serem cultivados pelos povos americanos?  



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6-Quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas ideias: 

 

Criacionismo: As forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as 

espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são 

imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas. 

 

Evolucionista: Propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural conforme ocorrem as 

mudanças ambientais. 

 

Qual das duas teorias você considera mais correta?  Por que? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7-Dígrafo é uma sequência de duas letras que forma um único som. Nos dígrafos, cada letra perde 

sua unidade sonora, uma vez que a sequência de duas letras representa apenas um fonema.Volte 

ao texto do exercício 5 e retire 4 palavras com dígrafos: 

 

_______________________________________\________________________________________ 
 
_______________________________________\________________________________________ 
 
8-Leia o texto a seguir: 
 



 

 
Com base na leitura do texto e observando o quadro responda as questões: 
 

 
a-Qual é o nome do  círculo imaginário que divide a Terra em dois hemisférios :norte e sul? 

_______________________________________________________________________________ 

b-Nome que se dá as linhas imaginárias paralelas ao Equador: 

_______________________________________________________________________________ 

c-Qual o nome das linhas imaginárias verticais que dão volta a Terra, passando pelos pólos? 

_______________________________________________________________________________ 

d- Qual  é  o Meridiano principal que divide a Terra em dois Hemisférios :ocidental e oriental?    
_______________________________________________________________________________ 



e- Metade da Terra que está acima do Equador? 

______________________________________________________________________________ 

f- Metade da Terra que está abaixo do Equador? 

_______________________________________________________________________________ 

9- Encontro vocálico é a sequência de duas ou mais vogais numa palavra. Quando existe uma 
sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra, denominamos essa sequência 
de Encontro Consonantal.Volte no texto da atividade 8 e complete a tabela  retirando  palavras 
com: 

              Encontro Vocálico  Encontro Consonantal 

  

  

  

10- Observe a imagem. 

 

a) O que são fósseis? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

b) ASSINALE com um (X) a opção que apresenta o nome da profissão do especialista que 
pesquisa fósseis. 

 (    ) Astrônomo                           (     ) Paleontólogo  

(     ) Cientista                               (     ) Biólogo 

 


