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APRESENTAÇÃO

A coleção Atividade na sala de aula 4o ano representa um instrumento 
fundamental de apoio à atuação pedagógica, um suporte de conhecimentos e 
métodos para o ensino, contendo variados recursos que atendem não somente 
às necessidades diárias do(a) professor(a), mas também levam em conta as 
características de desenvolvimento escolar dos alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Constituída de cinco volumes destinados a alunos do quarto ano do ensino 
fundamental, a coleção visa, por meio de atividades didáticas, assegurar ao 
aprendiz acesso de qualidade ao universo da escrita e inserção nas práticas da 
cultura letrada, respeitando e acolhendo, sempre que possível, seus conhecimentos 
prévios e suas experiências não escolares, num processo de produção e de 
reprodução de conhecimentos.

As atividades desenvolvidas neste volume de Língua Portuguesa têm como 
foco o aprendiz e foram elaboradas com o objetivo de desenvolver nos alunos 
habilidades e competências necessárias à sistematização do processo de 
alfabetização linguística, bem como reconhecimento, convivência e familiarização 
das práticas sociais de leitura e produção de textos, visando à construção inicial da 
ideia de funções sociais da escrita e à ampliação do nível de letramento. 

O desenvolvimento das pesquisas linguísticas tem revelado, cada vez 
mais, que o ato de ler — em todas as áreas do conhecimento humano — é um 
processo abrangente e complexo de compreensão do mundo e da ação humana. 

Nessa perspectiva, o(a) professor(a) dos anos iniciais do ensino fundamental 
tem a relevante missão de auxiliar os alunos a atingir níveis mais profundos de 
letramento, perseguindo o objetivo de que, gradativamente, o aprendiz se torne 
um leitor competente e se insira criticamente no mundo letrado, dando os passos 
iniciais para o exercício da cidadania.

Entre outros objetivos, as atividades deste volume têm a finalidade de levar 
os alunos a decodificar a escrita; dominar a escrita alfabética; desenvolver a 
capacidade proficiente de ler e escrever; ler com autonomia textos apropriados 
ao ciclo escolar em que estão inseridos; ampliar o vocabulário; desenvolver 
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habilidades de interpretação e compreensão de texto; construir e reconstruir os 
sentido de um texto; aprofundar a inserção do aprendiz no mundo da escrita; 
valorizar a leitura como fonte de informação e prazer; propiciar a leitura de 
variados textos; identificar a escolha e o uso de certos elementos gramaticais em 
um texto; desenvolver progressivamente o nível de letramento; expandir o uso da 
linguagem; produzir textos coesos e coerentes; escrever textos com domínio da 
segmentação de palavras; auxiliar na percepção de regularidades e irregularidades 
ortográficas e na utilização dos recursos do sistema de pontuação a fim de 
organizar o texto em frases e períodos, bem como produzir sentido por meio da 
pontuação; adquirir, ampliar e construir conhecimentos gramaticais e ortográficos; 
adquirir noção de categorias de palavras, perceber a construção de sentidos 
dos textos a partir de elementos gramaticais e escolha de palavras; sistematizar 
conhecimentos; socializar-se por meio de produção escrita e da língua oral etc.

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, a expectativa no segundo 
ciclo é de que os alunos tenham um desempenho mais autônomo em relação 
àqueles conteúdos que já vinham sendo trabalhados sistematicamente no ciclo 
anterior. Nesse sentido, neste volume são retomados e sistematizados alguns 
conteúdos do ciclo anterior, bem como são apresentados conteúdos novos, 
visando não apenas apresentar assuntos mais complexos, mas também ampliar as 
possibilidades cognitivas, desenvolvendo novas habilidades e competências em 
relação ao uso e reflexão sobre a língua materna.

A disposição das atividades apresentadas nesta obra é apenas sugestiva. Não 
há uma ordem específica para sua aplicação. Embora apresentem uma sequência 
clássica de conteúdos e também de crescente gradação, elas podem ser usadas 
a qualquer momento desta etapa escolar, como atividade em sala, exercícios de 
fixação, instrumento de avaliação, lição de casa, reforço escolar, atividades de 
recuperação etc. Cabe a você, educador(a), avaliar o momento mais oportuno de 
aplicá-las, levando em consideração a realidade e os conhecimentos prévios de 
seus alunos, bem como suas necessidades e demandas em sala de aula 

Desejamos que os livros desta coleção sejam ferramentas primorosas em sua 

desafiante ação pedagógica diária, fontes de recursos propícios a favorecer, auxiliar e 

valorizar a sua nobre e digna atuação como educador(a).
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Sílaba é cada parte pronunciada de uma palavra.

  caneta   ca-ne-ta
  (palavra)     (sílabas)

SÍLABA

1. Separe as sílabas destas palavras.

a) anta _________________________________________________________

b) cavalo _______________________________________________________

c) égua ________________________________________________________

d) elefante ______________________________________________________

e) hipopótamo __________________________________________________

f) capivara  _____________________________________________________

g) macaco _____________________________________________________

2. Separe as sílabas destas palavras, como nos exemplos.

a) girassol _______________________________

b) bússola _______________________________

c) barraco _______________________________

d) carroça _______________________________

e) passagem _____________________________

f) esfarrapado _____________________________

g) pássaro _______________________________

h) guitarra _______________________________

pro-fes-so-ra fer-ra-du-ra
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DIVISÃO SILÁBICA 

1. Observe e leia esta anotação.

a) Por que a palavra presente foi dividida?

b) De que outra forma a palavra presente poderia ser dividida no final da linha?

c) Que palavras do texto têm o mesmo número de sílabas da palavra presente?

d) Separe as sílabas da palavra aniversário.

e) Quais palavras do texto contêm duas sílabas apenas?

f) Quais palavras do texto contêm uma sílaba apenas?
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2. Separe as sílabas dos nomes das frutas nos quadrinhos correspondentes.

jabuticaba               uva                     laranja               abacaxi

3. Leia esta quadrinha.

Trinta dias têm novembro
abril, junho e setembro.
Vinte e oito só tem um.
Os demais têm trinta e um.
                  (Quadrinha popular)

a) Copie os nomes de meses que têm três sílabas.

b) Copie os nomes de meses que têm duas sílabas.

c) Grife as palavras do texto que contêm apenas uma sílaba.

d) Separe as sílabas da palavra agosto.

e) Separe o nome do mês que tem 28 dias a que se refere o texto.
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NÚMERO DE SÍLABAS

1. Distribua os nomes destes animais na última coluna do quadro, 
conforme o número de sílabas.

             rato         rã                    rinoceronte                         raposa

Classificação Número de sílabas Exemplo

monossílabo uma sílaba

dissílabo duas sílabas

trissílabo três sílabas

polissílabo quatro ou mais sílabas

2. Separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas.

  ___________________      ___________________      ___________________

  ___________________      ___________________      ___________________

3. Circule os nomes de frutas que são proparoxítonos.

A B

maçã          banana          morango          carambola          laranja

pera           melancia        maracujá          mamão              kiwi

A B C
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4. Leve o pato à lagoa, pintando a trilha em que só há palavras 
trissílabas.

5. Separe as sílabas e classifique estes nomes conforme o número de 
sílabas.

a) Mariana _____________________________________________________

b) Marina ______________________________________________________

c) Severino _____________________________________________________

d) Eduardo _____________________________________________________

e) Édson _______________________________________________________

f) Átila _________________________________________________________

g) Rodrigo ______________________________________________________

6. Circule as palavras da quadrinha conforme a legenda.

O trem maluco,  
quando sai de Pernambuco,
vai fazendo “chique, chique”
até chegar ao Ceará.
                                (Cantiga popular)

       escarola   repolho     beterraba   azeitona
       matemática   português   geografi a    história
       borboleta   joaninha     abelha     gafanhoto

       cachorro   barata    cascavel      esquilo

A

B

C

D

Monossílabos: vermelho

Dissílabos: azul

Trissílabos: verde

Polissílabos: amarelo

A

B

C

D
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SÍLABA TÔNICA

1. Circule a sílaba tônica de cada palavra.

2. Sublinhe a afirmação correta com base nas palavras do exercício 1.

a) A sílaba tônica aparece sempre na mesma posição.

b) A sílaba tônica aparece em posições diferentes, conforme a palavra.

3. Distribua as palavras do exercício 1 nas colunas correspondentes.

Classificação Sílaba tônica é a Exemplos

oxítona última sílaba

paroxítona penúltima sílaba

proparoxítona antepenúltima sílaba

4. Circule a sílaba tônica e classifique a palavra em oxítona, paroxítona 
ou proparoxítona.

a) café ______________________   e) régua __________________________

b) lápis ______________________   f) aviador _________________________

c) físico _____________________   g) pântano ________________________

d) papel _____________________    h) cobra _________________________

ca-ne-ta ár-vo-re ma-ra-cu-já

quí-mi-ca

jor-nal

pas-tel

pês-se-go

for-mi-ga

me-sa
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SÍLABA TÔNICA

1. Classifique as palavras grifadas quanto à posição da sílaba tônica: 
oxítona, paroxítona ou proparoxítona.

2. Separe as sílabas e classifique as palavras conforme a posição da 
sílaba tônica.

a) secretária ___________________________________________________

b) secretaria ___________________________________________________

c) análise _____________________________________________________

d) analise _____________________________________________________

e) forro ________________________________________________________

f) forró ________________________________________________________

g) camelo _____________________________________________________

h) camelô _____________________________________________________

3. Sublinhe apenas as palavras proparoxítonas.

Você sabia que o sábio sabia que a sabiá sabia assobiar?

fábula        história          técnico         brasileiro         soldado

informática         setembro      fábrica         vereador         cavalo

vitória         lâmpada       girafa           cabelo            hélice
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ENCONTROS VOCÁLICOS

1. Marque a palavra em que há encontro vocálico. 

          sapo            bolo          cama               tesoura

 
2. Grife todas os encontros vocálicos desta quadrinha.

Plantei um pé de rosa
para te dar um botão.
Como a roseira morreu,
eu te dou meu coração.

                                                 (Quadrinha popular)

3. Escreva cada palavra na coluna correspondente.

Vogais do encontro vocálico  
ficam juntas na sílaba

Vogais do encontro vocálico  
ficam separadas nas sílabas

voar         coisa   fantasia      canoa
primeiro       raiz   biscoito  viagem
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ALGARISMOS

1. Continue a completar com os algarismos correspondentes.

2. Quantos algarismos formam os números de cada item a seguir? 
Escreva por extenso.

a) 17  ______________________ e) 11.568 ______________________

b) 365 ______________________ f) 231.852 _____________________

c) 3 __________________________ g) 999 _________________________

d) 1.010 ______________________ h) 1.368 _______________________

3. Que algarismo falta no quadro?

Os algarismos que usamos foram criados há muitos séculos pelos 

hindus (indianos) e divulgados pelos árabes. Por esse motivo, nossos 

algarismos são chamados de indo-arábicos.

Com os algarismos indo–arábicos podemos escrever qualquer número.

0 42 6 81 53 7 9

0 1 2 3

3
0

27

64
1

5 9
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ni
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NÚMEROS E ALGARISMOS

1. Observe a manchete deste jornal. 

a) Quantos algarismos formam o número que 
aparece na manchete do jornal?

b) Escreva por extenso o número que aparece 
na manchete do jornal.

c) O número que aparece no jornal indica:

            sequência em uma ordem                divisão, fragmentação

            quantidade                  multiplicação

2. Nesta cesta, há 3 dúzias de ovos.

a) No total, quantos ovos há na cesta?

b) Quantos algarismos compõem o número que 
você escreveu?

c) E se houvesse 4 dúzias na cesta, quantos ovos haveria no total?

__________________________________________ milhões, _____________

__________________________________________________ mil, _________

________________________________________________________ pessoas.

“População brasileira: 190.732.694 pessoas”

C
he

st
er
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3. Veja algumas distâncias, em quilômetros, da cidade de Ponta Grossa, 
no Paraná, até outras cidades brasileiras.

a) Das cidades apresentadas, qual é a mais próxima de Ponta Grossa? A 
quantos quilômetros fica?

b) Quantos algarismos foram usados para indicar a distância da maioria 
das cidades apresentadas?

c) Qual é o número da placa que contém mais algarismos? Ele representa 
a distância entre Ponta Grossa e qual cidade?

d) Das cidades apresentadas, qual é a segunda 
mais distante de Ponta Grossa? Que número 
indica a distância entre essas cidades?

e) Quais cidades da placa ficam à mesma distância de Ponta Grossa?

Ja
qu
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O CONJUNTO DE NÚMEROS NATURAIS

1. Observe esta sequência de números. 

a) A sequência acima é finita ou infinita? Que sinal indica isso?

b) Quais são os próximos seis números que completam essa sequência? 
Anote-os.

2. Represente os números naturais do exercício 1 nesta reta numérica. 

3. Represente, entre chaves, o conjunto dos números naturais de 0 a 20.

|N = {0, 1                                                                          

                                                                                     ...}

4. Quanto aos números naturais, responda ao que se pede.

a) É possível determinar o menor número natural? 

b) É possível determinar o maior número natural? Explique.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...

0 1 2

M
ar

ce
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no
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SUCESSOR E ANTECESSOR

1. Anote V para verdadeiro e F para falso.

a) Todo número natural tem sucessor. 

b) O zero não tem antecessor. 

c) O zero não tem sucessor.   

d) O antecessor do número 756 é 757. 

e) O sucessor do número 354 é 355. 

f) Sucessor é o mesmo que consecutivo.

g) O antecessor de 999 é 1.000. 

h) O sucessor de 830 é 831.

2. Escreva o antecessor e o sucessor de cada número da tabela.

Antecessor Número Sucessor

   999

   132

2.197

   704

3. Desenhe os dedos do menino, de modo a dar o antecessor e o sucessor.

a)

b)

c)

d)
Si

lv
io
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rio
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ORDEM CRESCENTE E ORDEM DECRESCENTE

1. Descubra o segredo e complete as sequências numéricas.

a)

b) 

c)

d)

2. Pinte as sequências numéricas acima seguindo este padrão: amarelo 
para ordem crescente e verde-claro para ordem decrescente.

3. Escreva estes números em ordem crescente, usando o sinal < (menor 
que) entre cada um deles.

46, 105, 66, 88, 33, 99, 21, 79, 96, 54

4. Escreva estes números em ordem crescente, usando o sinal > (maior 
que) entre cada um deles.

360, 135, 498, 765, 223, 551, 999, 12, 623, 861

5. Escreva os números 100 a 80 em ordem decrescente.

528

480

7

99

529

478

14

98

530

476

21

97
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ORDEM CRESCENTE E ORDEM DECRESCENTE

1. Pinte a moldura da imagem em que os irmãos estão dispostos em 
ordem decrescente.

  

2. Observe estas bermudas penduradas no varal.

a) As bermudas foram penduradas:

            da maior para a menor.             da menor para a maior.

b) As bermudas estão penduradas:

            na ordem decrescente. 

            na ordem crescente.

            sem ordem alguma.

c) Pinte de vermelho a menor bermuda e de amarelo a maior delas.
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NÚMEROS ORDINAIS

1. Usando números ordinais, continue a anotar a ordem de cada criança 
na fila.

2. A menina de óculos ocupa qual posição na fila? Anote.

 Ocupa o ______________________________________________ lugar.

3. Circule a criança que ocupa o décimo terceiro lugar.

4. O último menino ocupa qual posição na fila? 

 Ocupa o ______________________________________________ lugar.

5. A menina com laço na cabeça ocupa qual posição na fila? 

 Ocupa o ______________________________________________ lugar.
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A B

C

D

E

ViAJANDO PELO ESPAÇO

1. Descubra qual dos astronautas está ligado à nave espacial.

2. Pinte o caminho mais curto para se chegar à Lua.

A B

C

D

E

A

C

B
D

_ATIV_CIENCIAS_4oANO_RIDEEL_Revisado.indd   7 12/04/13   13:40



Nome: ____________________________________________ Data: ____ /____ /____

8

ASTRONOmiA

Astronomia: Ciência que estuda os 
astros, sua localização, movimento e 
origem.

Ubiratan Rosa. Meu primeiro dicionário 

ilustrado. São Paulo: Rideel, 2011. 1a ed. 

1. Associe as colunas, formando o par correspondente.

   A

Universo

     B

  Astros

     C

 Estrelas

     D

Planetas

Astros sem luz própria que giram em 
torno de uma esfera.

Únicos astros que têm luz própria, como 
o Sol, por exemplo.

Conjunto de tudo quanto existe: 
planetas, estrelas, galáxias, poeiras, 
gases, matéria etc.

Corpos celestes que se movem 
no espaço.

Vi
ta

ly
 R

ad
un
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ev
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hu
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rs
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ck
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2. Complete cada frase com uma das palavras do quadro abaixo.

3. Indique se têm ou não têm luz própria.

a) planetas ________________________________________________

b) cometas ________________________________________________

c) estrelas _________________________________________________

d) satélites __________________________________________________

4. A imagem abaixo mostra um meteoro se aproximando de nosso planeta.

a) Pesquise em livros ou na internet 
o que é um meteoro.

b) Em uma folha avulsa, anote as principais 
informações. 

c) Conte aos colegas o que você descobriu. 

_______________________________ são corpos menores 
que os planetas, não possuem luz própria, refletem a 
luz de uma estrela e giram em torno de um planeta. 
Exemplo: Lua.

 estrelas          meteoros          cometas          satélites

A

___________________________________ são pequenos astros que não têm 
luz própria e giram ao redor do Sol. São compostos de gelo, matéria 
orgânica e uma camada externa de poeira.

B

_ATIV_CIENCIAS_4oANO_RIDEEL_Revisado.indd   9 12/04/13   13:40
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O ESPAÇO

1. Pinte a cena abaixo, na qual aparece uma pequena parte do espaço.

O espaço é a dimensão em que estão os astros, as galáxias e outros 
corpos celestiais.

_ATIV_CIENCIAS_4oANO_RIDEEL_Revisado.indd   10 12/04/13   13:40
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2. Cole a cena anterior sobre uma cartolina.

3. Recorte nas linhas indicadas.

4. Agora, é só montar o quebra-cabeça.

5. Monte este envelope e guarde as peças do quebra-cabeça quando 
não estiver brincando.

_ATIV_CIENCIAS_4oANO_RIDEEL_Revisado.indd   11 12/04/13   13:40
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ESTRELAS E GALáXiAS

1. Por que, conforme o texto acima, as estrelas brilham tanto? 

2. De acordo com o texto, o Sol é:

  
um planeta

 

 

  
um cometa

  
uma estrela

 

 

  
um satélite

3. As estrelas são do tamanho que as vemos a olho nu no céu? Explique.

4. Conforme o texto, há muitas ou poucas estrelas no Universo? Explique.

No Universo, existem bilhões de estrelas. 
Vistas da Terra, à noite, elas parecem pequenas, pois estão 

muito distantes, mas são enormes bolas de fogo. Algumas são 
até maiores do que o nosso Sol, que também é uma delas.

_ATIV_CIENCIAS_4oANO_RIDEEL_Revisado.indd   12 12/04/13   13:40
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7 1 9 2 15 8 1

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Á Ã C Ç E G I L N O S T V X

A

4 11 10 12 13 6 9 1 5 3 11

C

14 8 1 9 2 4 13 6 1

-

5. Decifre o código e forme a palavra a que cada definição se refere.

Pequeno conjunto de estrelas

Gigantesco agrupamento de estrelas, planetas, gases, cometas e poeira.

Nosso planeta faz parte desta galáxia, juntamente com o Sistema Solar.

N
as

a
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BiLHÕES DE GALáXiAS

1. Qual destes é o formato da Via-Láctea?

    
 

 Forma elíptica       Forma irregular      Forma espiral

2. A palavra Via-Láctea veio do latim, o idioma dos romanos antigos.

a) Troque cada letra abaixo pela letra anterior no alfabeto e veja o que 
significa Via-Láctea.

b) Você imagina por que nossa galáxia foi batizada com esse nome? 
Comente.

No Universo, há bilhões de galáxias. Elas apresentam diferentes 
formatos. Algumas se reagrupam e mudam de forma.

Nosso planeta pertence a uma galáxia chamada Via-Láctea.

A B C

D B N J O I P E F M F J U F

N
as

a

N
as

a

N
as

a
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ALÉM DO MAR

1. Pinte apenas os quadrinhos que não contenham as letras W, X, Y, Z e 
K, e descubra como o Oceano Atlântico era conhecido nessa época.

O Oceano Atlântico era conhecido como ________________________.

2. Pinte apenas os quadrinhos com números pares e descubra outro ser 
que os europeus acreditavam que existia no mar.



S



X



E



B



R



V



E



C



I



F

 

A

 

W

 

S

Há cerca de 550 anos, os europeus acreditavam que o mar era habitado 
por monstros ferozes. Por isso, sentiam medo de navegar distante da terra 
em suas rudimentares embarcações.
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MAR TENEBROSO

1. Nesta gravura antiga, aparece um ser monstruoso, fruto das crenças 
das pessoas até as décadas finais do século XV. 

a) Quais seres aparecem nas águas?

b) Qual deles parece ser o mais perigoso? Por quê?

c) Como agem as pessoas da embarcação em decorrência da presença e 
do ataque desse ser fantástico? 

P
ro

je
to

 G
ut

en
be

rg

Uma serpente do mar, de Olaus Magnus, livro História dos Povos do Norte (1555).
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2. Veja outra gravura sobre as antigas crendices dos perigos da navegação. 

a) O que está ocorrendo nessa cena?

b) Esses seres voadores realmente existem ou existiram? Explique.

c) Que outros seres aparecem na água do oceano? Como eles são?

d) Que figura sobrenatural representa o vento nesta gravura?

e) Que recurso o pintor utilizou ao compor a água para indicar que se 
tratava do mar?

B
ib

lio
te
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o 
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 Theodore de Bry. Peixes voadores. Século XVI.
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 AS CRENDICES

1. Esta gravura se refere a uma crendice antiga a respeito do formato da 
Terra. 

a) A gravura ilustra a ideia de que a Terra era:

 redonda e com um imenso abismo no final dela.

 achatada e plana, com um infindável abismo nas bordas dela.

 quadrada e com um imenso abismo no final dela.

b) De acordo com a gravura, o que aconteceria às embarcações que 
navegassem em alto-mar, distante da costa?

Após as grandes navegações do século XVI, os navegadores 
desbravaram o mar e ficou provada a esfericidade da Terra, teoria que 
era negada por muitos sábios e estudiosos notáveis até então.
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2. Leia o texto para responder às questões.

a) O século XV compreende quais anos do calendário?

b) Pinte o ser mitológico que se acreditava existir no mar, até por volta do 
século XV.

c) Quais superstições de azar são citadas no texto?

d) Segundo o texto, os “homens deformados” eram:

 vegetarianos (alimentavam-se apenas de vegetais)

 canibais (alimentavam-se de outros seres humanos)

 ictiófagos (alimentam-se apenas de peixes)  

Até por volta do século XV, o desejo de explorar e conhecer o que havia do 
outro lado do mar aguçava a imaginação dos europeus. Várias crenças dominavam 
o imaginário do povo. Por exemplo: a existência de monstros marinhos, de 
homens deformados que se alimentavam de seres humanos, a presença de lindas 
sereias que arrastavam barcos e marinheiros para o fundo do mar. Além disso, 
acreditava-se que dava azar partir em uma sexta-feira. Também era motivo de 
risco e azar olhar fixamente para as ondas do mar à meia-noite.
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3. Leia o texto e procure as palavras destacadas no diagrama.

Por volta do século XV, os portugueses 
já navegavam nos mares internos, como o 
Mar Mediterrâneo, mas as embarcações 
eram rudimentares e eles ainda não 
tinham tecnologia desenvolvida para 
navegar distante da costa, em alto-mar, 
no oceano aberto. Nessa época, muitas 
lendas dominavam o imaginário popular, 
tais como: a existência de monstros 
marinhos, de enormes serpentes, de 
polvos de tamanho descomunal, de águas 
ferventes, de precipícios no mar e de ímãs 
que atraíam as embarcações para o fundo 
do mar, afundando-as.

a) Localize no diagrama as palavras destacadas no texto.

E M B A R C A Ç Õ E S W Q V W O
Q R Z C V L C K M L E S Z C B C
H I Q C O S T A W P R X R I X E
O K C L C G P R X J P Z T A S A
M O N S T R O S E C E N B G F N
W D X Z P H G N B V N R N W E O
N A V E G A V A M S T H V Y T A
Q E U I I B E N T M E C X L P C
P O R T U G U E S E S V B Q W V
Q R C D B X E U R C X Z T Z X Z
M E D I T E R R Â N E O K G H O

b) Conforme o texto, por que os portugueses não podiam navegar em 
oceanos abertos?

Ilustração de Ernesto Casanova.
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4. Observe este mapa que apresenta parte do continente europeu.

a) Localize e pinte de vermelho a área referente ao território de Portugal.

b) Pinte de azul-claro a área do Mar Mediterrâneo. 

c) Converse com os colegas.

 � Por que essa área é chamada de mares internos? 

 � Por que era mais seguro navegar nesta área de mares internos? 

5. Pesquise sobre o funcionamento e o uso destes instrumentos de 
navegação utilizados pelos navegadores dos séculos XV e XVI.

   bússola            astrolábio      balestilha              quadrante

A
le

xa
nd

re
 B

ue
no



Nome: ____________________________________________ Data: ____ /____ /____

14

AS CARAVELAS

Observe as partes que compõem uma caravela e converse com os 
colegas.

1. Quantos mastros tinham as caravelas?

2. Por que um marujo ficava no alto do mastro central?

3. O que era armazenado no porão das caravelas?

4. Para que serviam as velas quadradas? E as velas triangulares?

5. Por que as caravelas facilitaram a navegação em mares abertos?

6. Explique o que é proa, popa e convés.

mastro

vela quadrada

vela triangular

proa

leme

convés

popa

Para navegar em oceanos abertos durante meses seguidos, os 
portugueses desenvolveram, no século XV, uma embarcação leve e fácil 
de manobrar: a caravela.
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MUNICÍPIO, ESTADO E PAÍS

1. Pinte de vermelho o Estado em que você mora.

2. Preencha o quadro.

Estado em que moro

Capital do meu Estado

Município em que moro

Mapa Político do Brasil

B
ob

o/
Fo

to
liaBrasil político
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FICHA DO MEU MUNICÍPIO

1. Nome do município: _________________________________________

2. Estado a que pertence: _______________________________________

3. Por que o município tem esse nome? ___________________________

___________________________________________________________

4. Ano de fundação: ___________________________________________

5. Motivo de fundação: _________________________________________

6. O surgimento da cidade foi:              planejado                     espontâneo 

7. O município está situado em qual Região Brasileira?  

        Centro-Oeste            Nordeste            Norte            Sudeste           Sul

8. Nome do(a) atual prefeito(a): __________________________________

9. Partido do(a) atual prefeito(a): _________________________________

10. Nome do(a) atual vice-prefeito(a): _____________________________

11. Partido do(a) atual vice-prefeito(a): ____________________________

12. Número de vereadores do município: __________________________

13. Extensão do município (km2): ________________________________
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14. População (habitantes): _____________________________________

15. Alguns rios do município: ___________________________________ 

      _____________________________________________________________

16. Faz limite com quais municípios? _____________________________

      _____________________________________________________________

17. Pontos turísticos: ___________________________________________

      ______________________________________________________________

18. Principais meios de transporte: _______________________________

   _____________________________________________________________

Foto ou desenho de parte do meu município
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SURGIMENTO DOS MUNICÍPIOS

1. Marque V para verdadeiro e F para falso.

Todos os municípios brasileiros foram planejados.

Todos os municípios brasileiros nasceram de forma espontânea. 

Alguns municípios brasileiros nasceram de forma espontânea e 
outros de forma planejada.

Goiânia, Palmas e Belo Horizonte são capitais planejadas.

Uma cidade planejada é projetada antes por arquitetos e 
engenheiros.

As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo cresceram sem 
planejamento.

2. Observe estas imagens.

 

a) O que a sequência de imagens mostra?

b) O surgimento dessa cidade foi planejado? Explique.

c) O que foi ocorrendo com a vegetação ao longo das cenas?

A B C
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ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

1. Anote prefeito, vereadores ou secretários, conforme a função apresentada.

a) Fiscalizam o trabalho do prefeito: ________________________________

b) Auxiliam o trabalho do prefeito: __________________________________

c) Governa e administra o município: _______________________________

d) Elaboram as leis do município: ___________________________________

2. Anote quem escolhe:

a) prefeito ______________________________________________________

b) vereadores  ___________________________________________________

c) presidente da Câmara Municipal _________________________________

d) secretários municipais __________________________________________

3. A respeito do governo municipal, responda ao que se pede. 

a) Quem exerce o Poder Executivo municipal? Onde 
trabalham?

b) O que fazem os secretários municipais? Onde 
trabalham?

c) Quem exerce o Poder Legislativo municipal? Onde trabalham?
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ÁREAS DO MUNICÍPIO

Observe esta imagem, em que aparece parte de um município.

Nesta cena, aparece apenas uma pequena parte de um município.

1. Anote no quadro o número correspondente a cada área desse município.

Cidade, região central

Área suburbana (distante do centro)

Área rural

2. Pinte de vermelho o prédio da prefeitura.

3. Qual das regiões desse município é a menos arborizada?

4. Qual das regiões acima mais se parece com o local onde você mora?

1

2

3
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ZONA URBANA E ZONA RURAL

1. Que áreas do município aparecem nestas cenas: zona urbana ou 
zona rural?

_____________________________    ________________________________

2. Em qual das áreas do município as moradias são mais próximas: na 
zona rural ou na zona urbana?

3. Em qual das áreas do município, normalmente, há mais vegetação: 
na zona rural ou na zona urbana?

4. Organize as letras e forme outro nome que a área rural recebe.

         

5. Organize as letras e forme como é chamada a sede do município.

M

3

D

3

O

5

D

5

C

1

C

1

P

4

A

4

A

2

E

6

I

2

A B
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O ESPAÇO URBANO

1. Sublinhe o que é mais característico do espaço urbano.

a) Concentração de construções, pessoas, veículos.

b) Predomínio de atividades agrícolas.

c) Diversidade de atividades econômicas.

d) Predomínio de atividades pecuárias.

e) Maior oferta de comércio e serviços.

2. Circule o que você considera típico do espaço urbano.

3. Qual destes elementos é encontrado tanto no espaço urbano quanto 
no espaço rural? Pinte-o.

      

                    escola              metrô     prefeitura

4. O que é perímetro urbano? Explique.

plantações           indústrias        lojas        aeroporto

trânsito intenso          vegetação        prédios       matas

criação de animais        multidão        rios poluídos      hortas
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