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PRODUÇÃO DE TEXTO 

  

Antes de iniciar a atividade no caderno de Português, não se esqueça de colocar o título e 

a data de hoje: 

Título: Folclore 

Data: Juiz de Fora, 20 de agosto de 2020. 

 

No dia 22 de agosto, comemoramos o dia do folclore. Podemos definir o Folclore como um 

conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da 

pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores do interior do Brasil.  

Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para 

assustar as pessoas. 

O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem às festas 

populares, que ocorrem pelos quatro cantos do país.  

 Agora, faça uma pesquisa da lenda que mais gosta ou a que chame mais sua atenção e 

faça um resumo sobre ela em seu caderno. Não se esqueça da ilustração. Capriche! 
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MATEMÁTICA 

  

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de matemática; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

Os exercícios você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de matemática. 

 

REVISÃO DE MATEMÁTICA 

 

Unidade 4: Regiões planas e seus contornos 

 Quando a “casca” de alguns sólidos geométricos é desmontada, surgem regiões planas. As 

regiões planas também são conhecidas como bidimensionais, porque têm duas dimensões: 

largura, comprimento e uma área. 

 Os contornos são as linhas das regiões planas.  

 Sempre que olhamos para um sólido geométrico, podemos usar uma região plana para 

registrar o que vemos. A região plana depende da posição de observação e dizemos que é 

uma vista do que foi observado (vista de frente ou vista frontal, vista de cima ou vista superior, 

vista lateral ou vista de lado e vista de baixo). 

 O tangram é um quebra-cabeça chinês que tem 7 regiões planas. Para jogar o tangram basta 

ter criatividade, paciência e tempo. Durante o jogo todas as peças devem ser utilizadas; além 

disso, não é permitido sobrepor nenhuma peça. 

 A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as 

partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas, ou seja, ficar iguais.  A linha 

correspondente à dobra é conhecida como eixo de simetria. Ela divide a figura ao meio, na 

parte onde ficam simétricas.                   
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EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Matemática, não se esqueça de colocar o 

título e a data de hoje: 

Título: Questionário de revisão 

Data: Juiz de Fora, 20 de agosto de 2020. 

1)  Identifique a vista de baixo de cada sólido geométrico colocando o nome do seu 

contorno. 

 

_________________________ 

_________________________ 

 _________________________ 

 

 

 

2) Quais os pontos de vistas desse ônibus? 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ________________________     _______________________ 
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b) Triângulo                          

 

Quantos vértices? __________ 

Quantas arestas?  __________ 

 

 

6) Olha que legal essas imagens criadas com as peças do tangram! O que você enxerga? 

Escreva os nomes. 

 

a) 

 

_______________________________________ 

 

 

   

 

 

 

b)  

   __________________________________________ 
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c) 

____________________________________________ 

 

7) Com suas palavras explique: 

 

a) O que é simetria? 

Resposta: ___________________________________________________________________ 

 

b) O que é o eixo da simetria?  

Resposta: ___________________________________________________________________ 

 

 

8) Complete a frase com a palavra correta: 

Regiões planas         Contornos 

 

 

 

 

 

a) Todas essas imagens são: ______________________________________________________ 


