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                                                ATIVIDADE AVALIATIVA DE GEOGRAFIA 

 

1. Sobre o espaço rural brasileiro, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras 
(V) ou falsas (F). 

 

(  ) As paisagens e a vegetação são praticamente iguais. 
(  ) O Brasil é destaque mundial na produção agropecuária. 
(  ) O Brasil é o maior produtor mundial de suínos. 
(  ) As características naturais do Brasil inviabilizam a atividade agropecuária. 
(  ) O Brasil libera mundialmente a produção de café. 
 
 

2. Encontre no diagrama a seguir oito importantes componentes da produção 

agropecuária do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complete o texto a seguir com algumas palavras do diagrama da atividade anterior. 

 

A) A ____________ é um importante componente da produção pecuária no Brasil, 

assim como as criações de _____________. 
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B) A produção agrícola de ________________ é realizada desde a colonização 

portuguesa e inicialmente se concentrava no atual Nordeste, mas, hoje, está 

espalhada por diferentes regiões. 

C) O ______________ e o _____________ são pratos típicos do Brasil e também são 

símbolos da produtividade da agropecuária nacional. 

 

                                                ATIVIDADE AVALIATIVA DE HISTÓRIA 

 

1- Encontre no diagrama a seguir as palavras que completam as frases sobre o modo 

de vida dos seres humanos no passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Os seres humanos primitivos que buscavam na natureza os recursos necessários 
para sobrevivência são chamados de ____________________ e 
____________________. 

 

B. Muitas vezes, os seres humanos __________________ precisavam migrar em busca 
de alimento. 

 

C. Com a descoberta da ____________________, as pessoas podiam produzir 
alimento onde viviam e fixar residência, tornando-se ________________________. 

 

D. Com o aumento do número de pessoas, os seres humanos passaram a viver em 
____________________. 

 

E. As pessoas costumavam trocar produtos para conseguir algo de que precisavam. 
Essa atividade é chamada de _____________________________. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA DE CIÊNCIAS 
 

1- Complete a cruzadinha: 

 

A) Até o momento, as pesquisas revelam que esse planeta possui mais de 60 

satélites naturais. 

B) Planeta mais próximo do Sol. 

C) Planeta mais próximo da Terra. 

D) Maior planeta do Sistema Solar. 

E) Planeta em que vivemos. 

F) Antigo astrônomo que considerava a Terra como centro do Universo. 

G) Tem-se notícia de que esse planeta possui 13 anéis. 

H) Estrela do Sistema Solar. 

I) Planeta do Sistema Solar mais distante do Sol. 

J) Galáxia à qual pertence a Terra. 

K) Satélite natural da Terra. 

L) Segundo esse antigo astrônomo, o Sol se encontrava no centro do Universo. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA DE LÍGUA PORTUGUESA 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO: 

A Cidade Cinzenta 
 

    Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. 
Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas: ia de casa 

para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém havia visto esse homem 
dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim, como aquele 

homem cinzento. A cidade onde viviam estava sempre nublada. Enormes 
nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva, 

embora só chovesse às vezes. 

    Um dia, a caminho do trabalho, o homem cinzento encontrou um lápis de 
cor laranja no chão. Quando o viu, parou e ficou olhando fixamente para 

aquele objeto, até que finalmente decidiu pegá-lo. Com o lápis de cor laranja, 
desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor 

do que se sentia antes. Colocou então o lápis em seu bolso e continuou seu 
caminho. 

    Enquanto caminhava com o sorriso desenhado em seu rosto, as pessoas que 
o olhavam acabam se assombrando e, pouco a pouco, se contagiavam e 

começavam a sorrir. Não demorou e toda a cidade tinha um sorriso no rosto 

pois um havia contagiado o outro. As nuvens cinza começaram a desaparecer 
e o sol surgiu, contagiando com seus raios a cidade, que começou a se tornar 

colorida e alegre. 

(Conto mexicano traduzido por Janaina Spolidorio) 

  

AGORA, RESPONDA: 

 
1)    Qual é o título do texto? 

R.: __________________________________________________________ 

  

2)    Quantos parágrafos existem no texto? 

R.: __________________________________________________________ 

  

3)    Qual é o tema do texto? 

R.: __________________________________________________________ 
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4)    Quem é o personagem principal da história? 

R.: __________________________________________________________ 

 

5)    Cite algumas características das pessoas que moram na cidade. 

R.: __________________________________________________________ 

 

6)    Cite algumas características da cidade. 

R.: __________________________________________________________ 

 

7)    O que aconteceu de diferente na vida do homem cinzento para que ele 

mudasse? 

R.: __________________________________________________________ 

 

8)    O que levou as pessoas a mudarem? 

R.: __________________________________________________________ 

 

9)    Você conhece pessoas como o homem cinzento, que estão sempre 

infelizes? Descreva quais características as deixam cinzentas. (Não cite 
nomes) 

R.: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10) Agora é sua vez crie uma continuação para esta história. O que 
aconteceu depois deste dia. (O texto deve ter no mínimo 5 linhas) 
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ATIVIDADE AVALIATIVA DE MATEMÁTICA 

 

1- RESOLVA: 
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2- RESOLVA AS OPERAÇÕES: 
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