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1)No gráfico está representada a quantidade de escolas públicas de Ensino Fundamental
dos estados da região Centro- Oeste e do Distrito Federal, em 2012; porém , parte das
informações do gráfico estão ocultas por uma mancha.

Determine a quantidade de escolas públicas de cada estado e do Distrito Federal de
acordo com o gráfico e com as informações abaixo:
a) O Distrito Federal possui a menor quantidade de escolas, então possui ________escolas.
b) O estado de Goiás possui a maior quantidade de escolas, então possui_________escolas.

c) O estado de Mato Gosso do Sul possui menos escolas que o estado de Mato Grosso,
então possui______________escolas.
d) Escreva em ordem decrescente a quantidade de escolas que aparecem no gráfico:

e)Determine o total de escolas públicas da região Centro-Oeste do nosso país.Faça o
cálculo no verso da folha.
R:____________________________________________________________________

2) Marque ,com um x, a resposta que representa o número: 5 unidades de milhar, 3
centenas e 8 unidades.
(

) 538

(

) 5388

(

) 5380

(

) 5308

3)Represente com algarismos:

a)Dez mil e dezoito____________
b)Quinze mil, duzentos e trinta e três___________
c)Noventa mil,cento e dois________________
d)Sessenta mil, duzentos e oitenta e seis_______________
e)Cinquenta mil, trezentos e nove____________
f)Oitenta mil_____________
g)Setenta e nove mil e quarenta e dois____________
h)Vinte e oito mil e sessenta e nove____________
5 de junho- Dia do Meio Ambiente

i) Cento e sessenta mil, duzentos e cinco____________
4)Leia cada frase e escreva F se for falso e V se for

verdadeiro:

5)Observe o ábaco ao lado e responda as questões:
a) Qual é o número representado?_____________
b) Qual é o algarismo das centenas?____________
c) Quantas classes o número possui?_________________
d) Quantas ordens ele possui?_________________
e) Qual é o algarismo de maior valor absoluto?_________
f) Qual é o valor relativo do algarismo das dezenas?______
g) Qual é o antecessor desse número?_________________
h) Qual é o sucessor desse número?_________________

Lembrete
Valor absoluto é o valor
próprio do algarismo.
Valor relativo é o valor
do algarismo de acordo
com a posição onde ele se
encontra.

6) Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de abril de 1960 e foi um dos maiores
pilotos de Fórmula 1 do Brasil. Foi campeão mundial nos anos de 1988, 1990 e 1991. Senna
faleceu em um acidente durante uma corrida na Itália no dia 1º de maio de 1994.
Agora leia, calcule no espaço reservado abaixo e responda:
a) Com quantos anos Ayrton Senna foi campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez?
R:___________________________________________________________________________
b)Quantos anos Ayrton Senna tinha quando faleceu?
R:___________________________________________________________________________
c)Quantos anos Ayrton Senna completaria esse ano se estivesse vivo?
R:___________________________________________________________________________
d)Escreva por extenso o número que representa o ano da última vitória de Ayrton Senna.
R:___________________________________________________________________________
Espaço para cálculos

7)Complete a tabela abaixo, multiplicando mentalmente:

Use o verso da folha para calcular o desconto.
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Leia o texto e reflita:

O mundo que Deus criou
Se você olhar a nossa amiga natureza com atenção, vai descobrir como é maravilhoso
tudo o que Deus criou.
Olhando o que Deus fez concluímos uma coisa sobre Ele:quem faz coisas tão grandes,
bonitas e perfeitas é poderoso e muito sábio. Que bom que alguém assim goste tanto de nós!
Às vezes, as pessoas não respeitam a natureza: matam os animais, sujam as águas,
destroem a mata e poluem o ar. Se nós estragarmos o mundo, como é que vamos viver nele
depois?
Em homenagem ao Dia Internacional do Meio Ambiente, faça um desenho mostrando
como o mundo deve ser para você.
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Leia o texto abaixo com muita atenção:

Fonte: Revista Eixo Histórico de Cristiano Otoni-Edição nº2

1)Qual é o assunto do texto que você leu?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2)Em qual município ficava a Padaria São Geraldo?
R:___________________________________________________________________________
3)Como eram usados, no trem, os pães fabricados em nossa cidade?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4)Quantas vezes por dia era feita a entrega de pão para o trem?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5)O nosso pão era consumido apenas pelos passageiros do trem?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6)O que o texto nos relata sobre a leitura do jornal naquela época?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7)Hoje em dia , como se dá o acesso à informações em nosso município?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8)Você conhecia essa história sobre o nosso município?Se conhecia , escreva como foi que
teve acessso a essa infomação.
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9)Converse com os adultos de sua família. Tem alguém aí na sua casa que se lembra do fato
relatado no texto?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10)Você ou alguém da sua família conheceu ou conhece os familiares das pessoas citadas no
texto?
R:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Esse texto que você acabou de ler é verídico , isto é, foram contados fatos reais que fazem
parte da história da nossa cidade.
Para descobrir o que ocorreu no passado, o historiador procura pistas. Ele as encontra em
vestígios, ou seja, em marcas do passado que permanecem no presente.
Todos os vestígios – tudo o que foi produzido ou modificado pelos seres humanos e que
pode fornecer informações sobre a história da humanidade- são chamados de fonte histórica.
Por meio da análise das fontes históricas o historiador pode descobrir como as sociedades
se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se
divertir e as maneiras de se vestir, entre outras informações.
As fontes históricas podem ser classificadas em: materiais, imateriais, escritas, visuais e
orais.

O texto “Padaria São Geraldo”é uma rica fonte histórica. Você agora, vai ser um historiador e
registrar o que foi que você conseguiu descobrir através dessa fonte. Para registrar as
descobertas você vai marcar (V) para verdadeiro e (F) para falso.Você descobriu que ...
(
(
(
(
(
(
(

) antigamente passava em Cristiano Otoni um trem que carregava passageiros.
) o proprietário da padaria São Geraldo era o Sr. João Waltrudes.
) em nosso município era muito difícil conseguir um jornal com notícias do dia.
) que os pães produzidos aqui não eram aceitos pelos viajantes do trem.
) os pães da nossa cidade eram os pães preferidos pela direção do restaurante do trem.
) que os destinos dos trens eram Belo Horizonte ou Rio de Janeiro.
) o nome do jornal de grande circulação no país, naquela época era “O Jornal”.

NA PRÓXIMA ATIVIDADE, VAMOS CONHECER OS DIFERENTES
TIPOS DE FONTES HISTÓRICAS. FIQUE ATENTO PARA ESSA
AVENTURA!
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1)OBSERVE O DESENHO ABAIXO. ELE FOI TODO PREENCHIDO COM LINHAS.

2)USANDO SEUS LÁPIS COLORIDOS, PREENCHA O DESENHO ABAIXO:
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PARA ESCREVER O TEXTO, USE O VERSO DA FOLHA.

