
 
 

 

 

1. Stella pegou o elevador no 3º subsolo (– 3) e desceu no 5º andar (+5). Quantos andares 
percorreu? 
____________________________________________________________________________ 

 
2. Qual é o sucessor de – 6? 
                                    -5 (    )                                             - 7 (     ) 
 
3.  Considere as afirmações:  
I – Qualquer número negativo é menor do que zero. 
II – Qualquer número positivo é maior do que zero.  
III – Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo.  
Quais alternativas são verdadeiras? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Efetue: 
 
 a. (+5) - (+ 3)  =                                                 b. (+ 4) ∙ (– 5)  = 
 c. (– 8) : (+ 4)  =                                                d. (– 6) + (– 7) = 
  
5. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada: 
       “A partir do zero, ela caminha cinco unidades no sentido positivo e em seguida anda sete 
unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso.” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Considere os números: 0; 5; 7; −5; − 7. 
a. Qual é o maior?  
_____________________________________________________________________________ 
b. Qual é o menor? 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Copie, completando: 
I - Na comparação de um número um número negativo com zero, o maior 
é___________________________________________________________________________ 
 
II - Na comparação de um número positivo com zero, o maior é 
____________________________________________________________________________ 
III - Na comparação de um número negativo com um positivo, o maior 
é___________________________________________________________________________ 
IV Na comparação de dois número negativos, o maior é 
___________________________________________________________________________ 
8. Eu tinha um saldo de - R$ 680,00 no banco. Depositei R$ 710,00 e paguei com 
cheques as seguintes contas: Aluguel: R$ 540,00; Supermercado: R$ 250,00. Descontando os 
cheques, qual será o meu saldo? 
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 ATIVIDADE REVISIONAL DE MATEMÁTICA 



 
 

 

 
9. Um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos, sucessivamente, as seguintes operações: 

 
*Retiramos 80 litros  
*Colocamos 45 litros  
*Colocamos 30 litros  
*Retiramos 130 litros  
*Retiramos 80 litros 
 Qual a quantidade de água que ficou no reservatório? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
10. Efetue a subtração, correspondente a cada situação apresentada, e escreva qual é a 
temperatura resultante:  
a. A temperatura era de 14ºC e baixou 4ºC.  
_____________________________________________________________________________ 
b. A temperatura era de 1ºC e baixou 3ºC. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
11. Para cada item a seguir, escreva o resultado com um número inteiro:  
a. Qual será o novo saldo de uma pessoa que tinha, no banco, um saldo positivo de R$ 200,00 e fez 
uma retirada de R$ 320,00? 
_____________________________________________________________________________ 
 b. Qual foi a variação de temperatura de uma cidade, que passou de 8 graus Celsius, abaixo de 
zero, para 2 graus Celsius, abaixo de zero? 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Leia a notícia abaixo: 
     Uma onda de frio em 2007 causou 46 mortes nos países da Europa Central. No centro 
da Romênia, a temperatura chegou a – 32ºC a noite. No noroeste da Bulgária, a temperatura era de 
– 22ºC e as ruas ficaram cobertas por uma camada de 10 cm de gelo. Foram registradas as marcas 
de – 30º C na República Tcheca e de – 23º C na Eslováquia. 
 

 
 
Segundo a notícia, o país em que a temperatura estava mais alta  
é: 
(   ) Romênia.  



 
 

 

(   ) Bulgária. 
(   ) República Tcheca. 
(   ) Eslováquia 
 
 
5. Em um estacionamento há 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas e em cada roda há 4 
parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? 
 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

01 - MAKE THE PRESENT CONTINUOUS (ALL FORMS)  

o (she / go home now) ___________________________________________________________________ 

o (I / read a great book) __________________________________________________________________  

o (she / not / wash her hair) ______________________________________________________________  

o (the cat / chase mice?) _________________________________________________________________  

o (she / cry?) __________________________________________________________________________  

o (he / not / study Latin) _________________________________________________________________  

o (we / drive to London?) ________________________________________________________________  

o (they / watch TV? ) ____________________________________________________________________  

o (where / she / go now? ) _______________________________________________________________  

o (I / not / leave now) __________________________________________________________________ 

 

02 FILL IN WITH THE APPOPRIATE POSSESSIVE ADJECTIVES. 

 

o Where is _______ classroom? We can’t find it.  

o Susan, is that _______ pen on the table?  

o A: What is _______ name?  

B: My name is Thomas.  

o I think this is _______ book. She dropped it on the floor.  

o _______ names are Kevin and Stewart. They are my friends.  

o He forgot to write _______ name on the test!  

o A: What is your phone number?  

B: _______ phone number is 555-9826. 

o Did the cat eat all of _______ food?  

o The children are crying because they can’t find _______ toys.  

o Mariam and Jennifer like _______ new teacher.  

o I really like my new home, especially _______ location.  

o This is a picture of my friend. He is _______ best friend.  

o Do you think your father likes _______birthday present?  

o We still have twenty more minutes before _______ class begins.  

o Brazil is located in South America. _______ capital city is Rio de Janeiro.  
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 ATIVIDADE REVISIONAL DE INGLÊS 



 
 

 

o When did Mr. and Mrs. Smith buy _______ new television?  

o Oh no! I can’t find _______ keys! Where are they?  

o A: Where is _______ brother?  

B: My brother is at school. 

 

03 – COMPLETE OR ANSWER THE SENTENCES USING THE SIMPLE PRESENT. 

o Mary (play) ___________________ tennis every day.  

o Does Mary play tennis every day? Yes, _________  

o My friends always (eat) _________________ lunch at the cafeteria.  

o It (snow) ____________________ in the winter time in Canada. 

o Do John and Lynn drink beer with their dinner every night? No, _____________  

o Sometimes, my parents (wake up, not) ____________________ early.  

o James (drink, not) ____________________ every day. 

o We (watch, not) ____________________ television every night.  

o Does David always eat lunch at McDonald’s? No, ________ 

 

04 – FILL IN WITH THIS, THAT, THESE OR THOSE. 

 
o I’m really busy _______________ morning.  

o _______________ cake you made last week was delicious.  

o Let me introduce you. Sue, _______________ is Tom.  

o I’m going to take back _______________ shoes I bought last week.  

o Are you going to watch _______________ DVD with us?  

o First you need to chop up _______________ tomatoes over there.  

o Hello, _______________ is Nick speaking.  

o Yes, _______________’s right. I completely agree with you. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Orientações Gerais:  
 
I..“Quem não lê não tem nada a dizer.” (Aristóteles)   
II. “Estudar nunca é demais.”     
III. “ O conhecimento é a base de tudo.”   
IV.  “Nós nunca deixamos de aprender.”  
V. “ Plante o fruto do aprendizado hoje e colherás amanhã.” 
VI. “ O conhecimento e a educação são as únicas heranças que nossos pais deixam e que 
ninguém pode nos tirar.” 
VII. Galerinha do bem! Estou sentindo muito a falta de vocês. Em breve estaremos juntos para 
continuarmos a nossa excelente jornada.  Jornada esta que é a do conhecimento. Fiquem 
com Deus e um imenso beijo em seus corações. Amo vocês! Tia: Cris Neiva. 
 
 

Conquistando o impossível 

Acredite é hora de vencer 

Essa força vem de dentro de você 
Você pode até tocar o céu se crer 

Acredite 
Que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super – herói 

Nossos sonhos a gente que constrói 
É vencendo os limites 

Escalando as  fortalezas 
Conquistado o impossível pela fé. 

Campeão ,vencedor 
Deus dá asas 

Faz seu voo 
Campeão vencedor 

Essa fé que te faz imbatível 

Te mostra o teu valor. 
Tantos recordes você pode quebrar. 

As barreiras, você pode ultrapassar e vencer . 
Campeão! 

Jamile  

Questões 

1) De acordo com o texto,  nenhum de nós nascemos com jeito para sermos super-

heróis. Você concorda com essa opinião? Por quê? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 



 
 

 

2) Explique,  porque algumas pessoas nascem em uma família humilde e conseguem 
vencer na vida tanto profissional quanto na vida familiar?  Na sua opinião existe uma 

receita? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Você acha que algumas pessoas são mais sortudas e privilegiadas que as outras? 

Comente. 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Você acha que algumas pessoas são predestinadas a serem mais vitoriosas que as 

outras? Por quê? 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

5) Temos que nos  conformar com nosso destino? Comente. 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Observe o verso:” Nossos sonhos a gente que constrói” . Como devemos construir 

nossos sonhos, de acordo com o texto? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Leia: “Deus dá asas, faz seu voo”. Qual é o sentido implícito nesse verso? (Ou seja o 

que ele quis dizer com isso?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) “Você pode até tocar o céu se crer” . Explique o sentido dos termos destacados. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

9) Você conhece alguém próximo ou uma celebridade que conquistou o impossível? 

Comente. (Se não conhece, pesquise.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10) Após ouvir a música e fazer uma reflexão responda: 

a) O que devemos fazer para vencer nossos limites? Comente. 



 
 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Como é ser um campeão? Comente. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Lembrem-se sempre de rezar e orar. Façam como nós fazemos sempre nos nossos primeiros 
horários da aula de Língua Portuguesa da tia Cris. Agradeçam a Deus por tudo que nós temos 
e por tudo que nós somos. Não lembrem Dele somente para solicitar algo, lembre-se sempre 
de agradecer e agradecer. 
 
Um cheiro para cada um de vocês e eu cobrarei todas essas atividades respondidas e 
organizadas. 
 
 

 
AMO VOCÊS, MEUS FILHOS EMPRESTADOS!!! 

 
BEIJOS, BEIJINHOS E BEIJÕES!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Esse tempo em que estamos afastados fisicamente devido a quarentena é hora de aproveitar a 

família relembrar o que aprendemos em sala de aula. 

1º Explique como a plantas conseguiram conquistar o ambiente? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2º Quais são as características que são dadas para classificar as plantas como : 

a) Gimnosperma: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Angiosperma: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Briófitas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Pteridófitas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3º Qual a diferença e as características das plantas com: 

 

a) Presença de vasos condutores: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ATIVIDADE REVISIONAL DE CIÊNCIAS 



 
 

 

b) Ausência de vasos condutores: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4º Cite o ciclo de vida de uma Briófita e explique como elas se reproduzem. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5º Desenhe um musgo ( Briófitas ) e explique cada características das estruturas pertencentes 

a esse grupo. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1º DESAFIO 

1. Pintar um personagem no rolo de papel higiênico igual a estes abaixo. Tirar foto e postar 

no instagram do colégio com seu nome e turma.  

 

   
 

2º DESAFIO 

2. Teste de visão: em meio aos objetos encontre o urso PANDA:  
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 ATIVIDADE DE ARTE 



 
 

 

 

 

3º DESAFIO 

 

 

3. Observe os objetos e responda numerando-as com atenção as charadinhas associadas ao 

objeto: 

 
1. Visão 

2. Escrita 

3. Tocar 

4. Tomar 

5. Caligrafia  

6. Dormir 

7. Páscoa 

8. Xadrez 

9. Escrever  

10. Aniversário 

11. Magali  

12. Vestir-se 

13. Pé 

14. Lanche 

15. Terno  

4º DESAFIO 

 

 

4. O mineiro Getúlio Damado é um artista que trabalha com sucata. Ele recolhe todo tipo de 

objetos descartado pela população e recria objetos cheios de significados: Neste contexto, 

o que podemos fazer com: 

 

a) Tampas plásticas –  

b) Pedaços de madeira –  

c) Restos de isopores- 

d) Sementes de frutas- 

e) Rodas de bicicletas- 

f) Retalhos de panos - 

g) Papel amassado - 

 

5. Tudo na natureza se transforma através dos três “ R” quais são eles?  


