
GABARITO PARA AUTOCORREÇÃO 

 Referente a atividades da semana de 27 à 01  de maio de 2020. 

LÍNGUA PORTUGUESA: SUBSTANTIVOS 

 

RESPOSTA: 

QUESTÃO 1 

 

a) Menina 
b) Palhaço 

c) Bola 

d) Alunos 
e) Casaco 

f) Crianças 

g) Pássaros 

h) Bailarina 
 

QUESTÃO 2 

 

Substantivo comum: 

 

Aranha, lenha, caminho, banheiro, unha, canhão, caminhão, passarinho, minhoca, ninho, 

Cegonha. 

 

Substantivo próprio: 

 

Espanha, Carlinhos, Alemanha, Marinho, Maranhão. 

 

QUESTÃO 3 

 

Diminutivo: 

 

Caminha, casinha, baratinha, canetinha, livrinho, cadeirinha, nuvenzinha, vermelhinho, asinha, 



docinho. 

 

Aumentativo: 

Camona ou camão, casarão, baratona ou baratão,  canetão, livrão, cadeirão ,nuvenzona, 

vermelhão, asona, doção 

 

ATIVIDADE EXTRA DE  LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivo 

 

QUESTÃO 4 

 

SUBSTANTIVO COMUM: 

 

ARANHA, LENHA, CAMINHO, BANHEIRO, UNHA, CANHÃO, CAMINHÃO, PASSARINHO, 

MINHOCA, NINHO, 

CEGONHA. 

 

SUBSTANTIVO PRÓPRIO: 

 

ESPANHA, CARLINHOS, ALEMANHA, MARINHO, MARANHÃO. 

 

 



 

MATEMÁTICA: Atividade 2-  Sistema de numeração decimal 

 

QUESTÃO 1 
 

a) Região Sudeste 
b) 6 ordens 
c) 5ª ordem 
d) Número 7 

 
QUESTÃO 2 
 

a) 4ª ordem 
b) 5ª ordem 
c) 2ª ordem 
d) 6ª ordem 

 
QUESTÃO 3 

 
a) 2 classes  
b) 3 classes 
c) 2 classes 
d) 2 classes 
e) 1 classe 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA: Atividade 3  

 

QUESTÃO 1 

 

a) 262260 

b) 7197 

c) 2367 

d) 3032 

f)127650 

g) 53414 

h) 73400 

i) 191 

j) 8420 

k) 81140 

l)104569 

m) 533080 

 

QUESTÃO 2 

 

3 lados     3 vértices 

4 lados     4 vértices 

6 lados     6 vértices 

12 lados   12 vértices 

 



 

 

ATIVIDADE EXTRA DE MATEMÁTICA: Atividade 2 

 

QUESTÃO 1 

 

(  x)  1024 

 

QUESTÃO 2 

 

( X) 30.000 + 2000 + 600 + 6 

 

QUESTÃO 3 

 

549 

999 

951 

1112 

 

QUESTÃO 4 

 

219   -  221 

950   -  952 

1111  - 1113 

548   -  550 

998   -  1000 

 
 

 

ATIVIDADE EXTRA DE MATEMÁTICA: Atividade 3 

 

QUESTÃO 1 

 

a) 3º ANO 

b) 100 BRINQUEDOS 

c) 1º ANO E 2º  ANO 

d) 40 BRINQUEDOS 

e) 280 BRINQUEDOS 

 

 QUESTÃO 2 

 

(A)  9900 

 
 

 



EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS – II 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I - MATEMÁTICA 

 

A origem da vida na Terra 

Segundo cientistas, o planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões 

de anos após uma grande explosão. Na atmosfera havia muita água, gases e 
relâmpagos. Quando esses três elementos se juntaram, deram surgimento a 
diversas substâncias que começaram a fazer da Terra um ambiente propício para a 

vida. 

Os primeiros seres vivos que existiram na face da Terra datam de 3,8 bilhões de 
anos, e os cientistas os chamam de estromatólitos. Esses primeiros seres vivos 

eram bem simples. À medida que os anos iam passando, eles iam evoluindo e, a 
partir deles, outras formas de vida iam surgindo. Milhões de anos depois surgiram os 
organismos invertebrados. Segundo pesquisadores, as esponjas foram os primeiros 

animais invertebrados a surgir na Terra, há 650 milhões de anos; e há 520 milhões 
de anos surgiram os primeiros vertebrados. 

 
Esponjas e peixes, seres primitivos. 

Você deve estar se perguntando, mas como é que os cientistas conhecem 
essas informações? Pelo simples fato de todos esses organismos terem deixado 
fósseis. Mas o que são fósseis? Fósseis são evidências de que um organismo 

vegetal ou animal viveu na Terra, tais como pedaços dos ossos, pegadas, 
impressões corporais, etc. 

Esses pesquisadores possuem técnicas que datam todo e qualquer fóssil 

encontrado, por isso eles sabem aproximadamente há quantos anos aquele 
organismo viveu na Terra. 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 

– COLOQUE A DATA: DIA/MÊS/ANO; 

– NOME DO PROFESSOR; 

– ATIVIDADE IMPRESSA: COLAR NO CADERNO; 

– ATIVIDADE ONLINE: LER O TEXTO, COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDÊ-LAS. 

 

 



EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 

 

 
Fósseis de dinossauros 

Não se sabe ao certo como surgiu a espécie humana na Terra. Várias são as 
teorias sobre o seu aparecimento e a sua evolução. Cientistas acreditam que a 

espécie humana surgiu entre 125 e 250 mil anos e foi evoluindo aos poucos. 

Escola Kids 

 

RESPONDA 

1) Há quanto tempo foi formado o planeta Terra?  

R: O planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos 

2) Após uma grande explosão uma enorme quantidade de três elementos ficaram na 
atmosfera. Quais são esses elementos? 

R: Água, gases e relâmpagos. 

3) De acordo com os cientistas qual foi o primeiro animal invertebrado aparecer no 
planeta terra? 

R: As esponjas. 

4) Há quanto tempo atrás surgiu os primeiros animais vertebrados? 

R: Os primeiros vertebrados surgiram há 520 milhões de anos surgiram. 

5) O texto nos faz refletir sobre como os cientistas obtém informações tão 
específicos. Como eles conseguem tais informações sobre o surgimento dos 
primeiros vertebrados e invertebrados? 

R: Porque todos esses organismos deixaram fósseis. 

6) O que são fósseis? 

R: Fósseis são evidências de que um organismo vegetal ou animal viveu na Terra, 
tais como pedaços dos ossos, pegadas, impressões corporais, etc.  



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 02 

OS PRIMEIROS SERES HUMANOS 

Gabarito da atividade 

Resposta pessoal. 



EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 

 
Atividade de Geografia 2 

 
 

 

 

 

 

O espaço terrestre e suas representações 

 O homem criou várias maneiras de representar o planeta em que vivemos. Por sua forma esférica, 

o globo terrestre é a representação que nos permite ter uma ideia mais aproximada de como é o planeta 

Terra. Observe-o: 

 

 Para que se possa ter uma visão geral de toda a superfície da Terra de uma só vez é necessário utilizar um 

outro tipo de representação. Observe: 

Chamamos de planisfério ou mapa-múndi a representação de toda a esfera (globo terrestre) em um plano. 

 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 
- Registrar as atividades no caderno. 
- Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 
- Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 
- Atividades impressas – colar no caderno 
- Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 



Continentes  

 A maior parte da superfície da Terra está coberta de água salgada; os oceanos. 
 As águas que cobrem a Terra formam uma camada contínua. Todas as terras emersas, isto é, as terras que 
aparecem fora das águas dos oceanos, estão agrupadas em seis partes chamadas continentes. 
 Os seis continentes da Terra são: Europa, Ásia, África, América, Oceania e Antártida (ou Antártica). 
 Com exceção da Antártida, os continentes estão divididos em países. 
  

 1 – Relacione as curiosidades de cada continente conforme legenda abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Ache no diagrama abaixo o nome dos seis continentes de nosso planeta Terra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


