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Juiz de Fora, 28 de abril de 2020. 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

MATEMÁTICA 

Ler e fazer as atividades das páginas 102 a 104. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/9u9ntHuQ964  

 

GEOGRAFIA 

Ler e fazer as atividades das páginas 40 e 41. 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-28-04-2020-geografia-pags-40-e-41/s-xA83yJan9Us  

Atividade de fixação abaixo.  

Sugestão de vídeo explicativo – Garantia dos serviços públicos https://www.youtube.com/watch?v=sixDGgdxXrg 

 

 

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 16:30. Link para acesso: 

4º ano A: https://meet.google.com/qfg-btif-xhw 

4º ano B: https://meet.google.com/vuz-onpq-rux 
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ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – GEOGRAFIA 

 

- Fazer essa lista no caderno de Geografia. 

- Faça com capricho e atenção. 
 

1- Leia o texto e responda. 

 

Quem paga pelos serviços públicos? 

      Para asfaltar, iluminar e manter a rua limpa é necessário dinheiro para pagar a realização desses serviços. 

      Você sabe de onde vem esse dinheiro? 

      Ele vem da arrecadação de impostos e taxas que as pessoas pagam ao governo. 

      É com esse dinheiro que os serviços públicos são executados e mantidos. 

      Por isso, as pessoas têm direito a serviços públicos eficientes e de qualidade. Se há insatisfação em relação aos 

serviços públicos, as pessoas devem reivindicar melhorias. Isso pode ser feito por meio de associações de moradores, 

por exemplo. 

      Por outro lado, é um dever das pessoas zelar pela conservação e manutenção dos serviços públicos. 

 

a) Quem paga pelos serviços públicos? 

b) De onde vem esse dinheiro? 

c) Quem administra a renda desses impostos? 

d) As ruas do bairro onde você mora tem iluminação elétrica? 

e) Por que é importante que as moradias tenham energia elétrica? 

f) Qual é a empresa que nos fornece energia elétrica? 

 

2- Coloque V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) O governo recolhe os impostos para melhorar as condições de vida das pessoas. 

(   ) A coleta de lixo contribui para a limpeza e a higiene da cidade. 

(   ) A limpeza das ruas causa danos e provoca doenças. 

(   ) Todos têm direito a saúde, transporte, educação e lazer. 

 

 


