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Matemática 

 

Atividades complementares  

 

1) No espaço abaixo represente as seguintes frações. 

9/10   4/4   6/4   10/5  8/4  3/2 

 

2) Observe as frações e faça o que se pede. 

 

 

 

 

a) Circule de azul as frações próprias. 

b) Circule de vermelho as frações impróprias.  
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3) Preencha os quadros, observando as figuras de acordo com o modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Veja os desenhos a seguir e responda.     

 

 

 

 

a) Quais as frações que cada um representa? _________________________________________   

b) Que tipo de fração eles expressam? ______________________________________________ 

c) Complete as frases: 

Uma fração própria é quando ______________________________________________________   

Uma fração imprópria é quando ____________________________________________________    

Uma fração aparente é quando ____________________________________________________     
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Português 
 

Atividades complementares  

 

1) Leia: 

O presente nas manchetes de jornal 

A primeira página dos jornais destaca as notícias mais recentes. Para dar ideia de que o 

fato acabou de acontecer ou ainda está acontecendo, as manchetes são escritas no presente. 

Assim, o leitor sente-se atualizado. Afinal, quem se interessa por notícia velha?  
 

A) Retire do texto acima três verbos. 

B) Identifique os tempos verbais desses verbos. 

 
2) Complete as orações abaixo com os verbos indicados entre parênteses no modo 

subjuntivo.  

A) Se ela _________________ a verdade, teria a consciência menos pesada. (falar)  

B) Talvez eu _________________ para você dormir. (cantar)  

C) Se eu ___________________ mais com o meu pai, ele me compreenderia melhor.(conversar) 

D) Quando eu ________________, trarei as encomendas. (voltar) 

E) Se você _______________ a casa, teria o dinheiro necessário. (vender) 

F) Desejo que ele _________________ as paredes novamente. (pintar)  

 
3) Informe em que tempo do modo subjuntivo encontram-se as formas verbais destacadas 

abaixo.  

A) Se nós repartíssemos o bolo, todos comeriam. 

B) É possível que você a encontre depois da aula. 

C) Depois que vocês terminarem o exercício, farei a correção.  

D) É improvável que o cão fuja novamente. 
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4) Faça conforme o exemplo:  

Fique à vontade e peça o que achar melhor. (pedir)  

A) Ligue o Ipad e ________________ esta música. (ouvir) 

 B) Interfira logo e ________________ toda essa confusão. (impedir)  

C) Leve os instrumentos e ____________ o terreno. (medir) 

D) Faça um esforço e ____________ os degraus que restam. (subir)  

Em que modo encontram-se as formas verbais que você escreveu?  

_______________________________________________________  

 
5) Identifique o modo em que estão empregados os verbos em destaque:  

A) Eu irei à praia amanhã. ____________________________________ 

B) Todos ganharam o material. ________________________________  

C) Comam, meninos! _________________________________________  

D) Quando partires, irei contigo. __________________________________  

 
6) Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. 

A) Preciso passar no vestibular, por isso...........muito. (estudar - futuro do presente do indicativo). 

B) Nesta vida..........o que plantamos. (colher - presente do indicativo).  

C) Pedro..........futebol muito bem se tiver oportunidade. (jogar - futuro do presente do indicativo). 

D) Os homens..........viola durante a serenata. (tocar - futuro do presente do indicativo). 

E) O aluno...........um prêmio ao final do semestre. (ganhar - futuro do presente do indicativo).  

F) A menina..............alto durante as aulas. (falar - pretérito imperfeito do indicativo).  
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7) Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo imperativo, classificando-o em 

imperativo afirmativo ou imperativo negativo.  

A) Bom dia! Levante, seu dorminhoco! 

______________________________________________________________ 

 B) Não dê as costas para a sorte!  

______________________________________________________________ 

C) Venha escolher o livro que quiser!  

______________________________________________________________ 

D) Dança! Exercitar-se faz bem à saúde e ao coração.  

______________________________________________________________ 

E) “Estudem para a prova, alunos!”  

______________________________________________________________ 

 

8) Reescreva as frases no imperativo negativo:  

A) Viaja imediatamente! _______________________________________________________  

B) Viajem agora! _____________________________________________________________  

C) Volte Cedo! _______________________________________________________________  

D) Volta Cedo! _______________________________________________________________  

 

 


