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 Atividade 1:  

Leia o texto com muita atenção. 

Onde estamos? 

Estamos em um universo, dentro dele fizemos parte do sistema solar que possui 8 planetas, nós moramos 

no planeta Terra que gira em torno do sol e tem como satélite natural a lua. Possui águas salgadas e visto 

do espaço pode ser chamado até de planeta azul. Dentro do planeta Terra, estamos no continente 

América do Sul, e o nosso país é o Brasil. Dentro do Brasil o nosso estado é o Rio Grande do Sul e nossa 

cidade é Santa Maria.  

A cidade é divindade em zona rural região mais afastada com campos abertos, espaços verdes em que 

o povo trabalha com plantações agricultura, para que a agricultura seja de boa qualidade é importante ter 

um bom solo há também criação de animais vertebrados gado, porcos, aves e invertebrados, como 

abelhas que produzem o mel, a pecuária. Na zona urbana, dentro dela há espaços públicos e privados,  

bem como os serviços públicos que ajudam a comunidade, tais como: escolas, hospitais, postos de saúde, 

distribuição de energia elétrica, distribuição de água, saneamento básico, etc. Os serviços públicos 

funcionam com o dinheiro que é arrecado do povo por meio de impostos durante o ano. Nas cidades há 

também os patrimônios históricos e culturais, aqui em Santa Maria, nossos principais patrimônios e 

também pontos turísticos são: A vila Belga, a Gari, fósseis de dinossauros, nossa Universidade Federal, 

entre outros.  

a) Conforme o texto complete: 

Moramos no planeta __________ nosso país é o ______________ nosso estado é _______________ e 

nossa cidade é______________. O satélite natural do nosso planeta é______________ . A cidade é 

divindade em zonas: ____________ e _____________.  

b) Cite dois serviços públicos de seu bairro: ____________________ e __________________. 

Coloque 1 para animais vertebrados e 2 para animais invertebrados. 

Exemplo: 1 – VERTEBRADOS                        (  2 ) ABELHAS 

                2- INVERTEBRADOS                      (  1 ) PORCO 

                                                                                (   ) MINHOCA 

                                                                                (   ) BALEIA  

                                                                                (   ) GALINHA 

                                                                                (   ) LULA 

                                                                                (   ) TARTARUGA 

c) Cite: Dois substantivos ___________________ e _________________. 

Dois adjetivos ________________ e ________________________. 



Duas palavras no plural _____________ e _______________. 

Duas palavras no singular ________________ e ________________. 

d) Relate a importância do solo e da água para nosso planeta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Atividade 2. 

 

 

Conforme o gráfico acima responda: 

a) Se em Pernambuco fosse o triplo de casos, quantos casos seriam? 

b) Quantos casos a mais SP tem que PR? 

c) Se no RJ fosse o dobro de casos, quantos casos seriam? 

d) Qual estado tem mais casos? 

e) Qual estado tem menos casos? 

 

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante o 

ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos que nos 

adaptar a essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos nossos livros 

didáticos. Porém, está chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, para que nossos 

alunos possam utilizá-los novamente no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão fundamentais. Para isso 

contamos com o apoio dos nossos alunos e responsáveis, que deverão fazer a entrega dos livros na escola. 


