
Para segunda- feira 04/04/2022

1. Prova 2 de Matemática.
2. Revisão dos assuntos de Português no caderno,

respondido e corrigido.

Revisão de Português

___________________________________________



Para terça- feira 05/04/2022
1. Prova 2 de Português



2. Revisão dos assuntos e Geografia no caderno,
respondida e corrigida.

REVISÃO DE GEOGRAFIA

1. Dê exemplos de problemas encontrados nas grandes
cidades.

2. Explique o significado dos termos:
a) Exclusão social
b) Exclusão espacial

3. Como surgiram as favelas no Brasil?

4. Quais os tipos de poluição existentes? Explique cada
um.
5. Quais são os dois grandes problemas ligados ao lixo
urbano?
6. De que forma os agentes abaixo prejudicam o ambiente?

a) As indústrias -
b) O homem-

7. A quem compete resolver os problemas ambientais de
um município?

Para quarta- feira 06/04/2022
1. Prova  2 de Geografia.
2. Revisão de História no caderno, respondida e

corrigida.
REVISÃO DE HISTÓRIA

1.Quais as civilizações se desenvolveram no
continente americano?

2.Quais as características da civilização de Caral?



3.Na civilização de Caral, as ruínas se tornam
quase impossíveis de serem destruídas. Por que
isso acontece?

4.Numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

(1) Astecas
(2) Maias
(3) Incas

(      )  Construíram templos em meio às florestas ao
redor dos quais vive grande número de pessoas.
(     ) Surgiu a partir de uma lenda, com uma simples
cabana às margens de um lago.
(     ) Faziam maquetes para ajudar na construção de
seus edifícios.
5. Quais foram as primeiras cidades construídas no
Brasil?
6. Por que podemos afirmar que as tribos indígenas
não eram iguais?
7. Por quais transformações a cidade do Rio de
Janeiro passou no início do século XX?

Para quinta- feira 07/04/2022
1.Prova 2 de História.
2.Revisão de Ciências no caderno, respondida e

corrigida.

Revisão de Ciências / 5ºano



1. Numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

(1) Mata Atlântica
(2) Caatinga
(3) Cerrado
(4) Pantanal
(5) Pampa

(     ) Segundo maior bioma, é considerado a savana
brasileira
(     ) Tem diferentes espécies de animais e plantas.
(     ) É uma das áreas mais ameaçadas do Brasil.
(     ) Quer dizer “região plana”.
(     ) Possuem os cactos como vegetação típica desse
local.
2. Quais os fatores que podem ajudar a destruir a
vegetação de um local?
3. O que significa desertificação?
4. Escreva algumas características do bioma Mata
Atlântica.
5. O que representa um solo fértil?
6. O que é húmus?
7. Explique as formas de destruição do solo através da:

a)Poluição
b)Erosão
c) Queimadas

Para sexta- feira 08/04/2022
1. Prova 2 de Ciências.
2. Caderno de Atividades pág. 41 (sala) e pág. 42

(casa).



3. Entregar o símbolo da Páscoa feito em
material reciclável no dia 11/04.
Para segunda- feira 11/04/2022

1. Apresentação dos símbolos da Páscoa.
2. Revisão de Redação no caderno,  respondida e

corrigida.

Para terça-feira 12/04/2022

1. Prova 2 de Redação
2. Atividade no caderno de Matemática para

casa.

Para quarta- feira 13/04/2022
1. Prova 2 de Inglês.
2. Apresentação  da Crucificação e

Ressurreição de Cristo.

● Nos dias 14 e 15/04 será a Semana Santa (sem
aulas).


