
ATIVIDADES 4º ANO 

PERÍODO DE 16 a 20/03 (PERÍODO DE RECOLHIMENTO-CORONAVÍRUS) 

 

 LÍNGUA INGLESA 

- Desenhar em uma folha branca, papel A4, um grande monstro com as seguintes 

características: blue monster, three heads, six legs, short body, three green eyes, 

small mouth, big nose, two feet, big ears, two small hands, long arms, green hair. 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

- Fazer os exercícios da página 28 do livro didático. 

- Ler as páginas 18 a 23 do livro “Respeito e Convivência”. Depois fazer as 

atividades das páginas 24 e 25. 

- Fazer as páginas 03, 04 e 05 do Caderno de Anotações do livro “Respeito e 

Convivência”. 

- Pesquise no dicionário e escreva no seu caderno o significado das palavras: 

cidadão, excesso, discreto, decepção e harmonia. Depois construa uma frase com 

cada palavra. 

 CIÊNCIAS 

 

- Pesquisar e registrar no caderno o nome comum, o nome científico e as principais 

informações que constam no box verde, lado esquerdo, das seguintes árvores 

brasileiras: açaí, andiroba, cupuaçu, pequi e tucumã. 

Fonte para pesquisa: http://umpedeque.com.br/guia_nome.php  

 

 GEOGRAFIA 

 

- Ler o texto “O povo Kalapalo, no parque Indígena do Xingu”, páginas 28 e 29. 

Depois responder no caderno os exercícios da página 29. 

 

 HISTÓRIA 

 

- Ler o texto “Carta náutica do século 16”, página 24. Depois responder no caderno 

a página 25. 

 

 

 

http://umpedeque.com.br/guia_nome.php?l1=a&l2=b&l3=c


 MATEMÁTICA  

 
Estes exercícios devem ser feitos em folha avulsa para entregar! 

 

1) Siga o exemplo e complete as lacunas em cada item a seguir: 

EXEMPLO: 

345.568 se lê Trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito. 

345.568 é igual a 300.000 + 40.000+ 5.000+ 500 + 60 +8. 

 

a) 789.897 se lê: 

789.897 é igual a: 

 

b) 666.678 se lê:  

666.678 é igual a:  

 

c) 578.716 se lê:  

   578.716 é igual a:  

 

 d) 347.934 se lê:  

    347.934 é igual a:  

 

2) Roberto desafiou Pedro a descobrir qual é o número cuja decomposição é: 6 

centenas de milhar, 9 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 7 dezenas e 1 

unidade. Qual número Pedro deverá falar para acertar o desafio? 

 

3) Observe o número 788.665 e responda às questões:  

 

a. Quantos algarismos?  

b. Quantas classes?  

c. Quantas ordens?  

d. Qual é o algarismo de 4ª ordem? E da 1ª ordem? 

e. Qual é o algarismo da centena simples? E da centena de milhar?  

f. Qual é o valor posicional do algarismo 7? 

 

4) Escreva utilizando algarismos: 

 

a) Quatrocentos e noventa e dois mil: 

b) Setecentos e dois mil, oitocentos e trinta e sete:  

c) Quinhentos e sete mil, cento e vinte e cinco: 

d) Duzentos e cinquenta e um mil: 

e) Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove: 

f) Quinhentos e dois mil, trezentos e dez: 

 



5) Em uma gráfica, a quantidade de impressões feitas no primeiro semestre foi de 

299.429 impressões. Já no segundo semestre, o número de impressões aumentou, e 

foi para 434.789 impressões. Quantas impressões esta gráfica fez neste ano?  

 

6) Calcule: 

 

a) 345. 678                  b) 567.897                 c) 600.000             d) 567.789 

+  123.897                    + 345.789                   -  499.876               - 234.678 


