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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: Variedades linguísticas  

Data: Juiz de Fora, 10 de setembro de 2020. 

 

 Você já aprendeu que a língua portuguesa não é igual em todos os lugares e em todas as 

situações em que é falada. Existem muitas variações dela, chamadas de variedades linguísticas. 

 Isso acontece por diversas razões, entre as quais, o fato dessas pessoas serem nascidas ou 

viverem em regiões diferentes da nossa. 

 Agora, em seu caderno de Português, você vai criar um poema ou uma tirinha em forma de 

diálogo usando variação linguística falado na zona rural, “o caipirês”. 

 O importante é que você seja bem criativo e capriche na escrita!  
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MATEMÁTICA 

  

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

e a data de hoje: 

Título: Multiplicação 

Data: Juiz de Fora, 10 de setembro de 2020. 

 

1) Resolva os problemas: 

a) João comprou 5 pacotes de balas. Dentro de cada pacote, havia 8 balas. Quantas balas ele 

comprou ao todo? 

Operação: 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

 

b) Uma floricultura vendeu 9 flores por dia, durante 9 dias. Quantas flores vendeu ao todo? 

 

Operação:  

 

 

 

 

 

 

Resposta:______________________________________________________________________ 

 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 10 de setembro de 2020 (quinta-feira). 

c) Para uma apresentação de teatro foram vendidos 7 ingressos no valor de 6 reais cada um. 

Qual foi o valor arrecadado? 

 

Operação: 

 

 

 

 

 

 Resposta: _____________________________________________________________________ 

 

2) Complete com o número que falta em cada conta: 

 

a) 9 x ___= 27 

b) 3 x 2 = ___ 

c) ___x 6 = 36 

d) 5 x ___= 25 

e) 7 x 8 = ___ 

f) ___x 7 =28 

g) 6 x ___= 12 

h) 3 x 10 = ___ 

i) ___ x 9 = 18 

 

 


