


                             Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

Professoras: Bianca e Luanna 
 

Juiz de Fora, 21 de outubro de 2020 (quarta-feira) 

CIÊNCIAS 

 

Atividade de fixação 

 

→ Copie e responda as questões abaixo em seu caderno de Ciências. 

 

1) De que forma, nós seres humanos conseguimos andar e ficar de pé? 

 

2) Como é chamado o conjunto de ossos do corpo? 

 

3) Quais são as principais funções do esqueleto? 

 

4) Quais órgãos são protegidos pela caixa torácica? 

 

5) O que deve ser feito para que um osso fraturado volte a sua posição correta? 

 

6) Cite três cuidados que devemos ter com os nossos ossos. 

 

7) Em sua opinião, por que é importante cuidar dos nossos ossos. 

 

8) Responda: 

a) O que são articulações móveis? Dê exemplos. 

b) O que são articulações semimóveis? Dê exemplos. 

c) E articulações fixas? Dê exemplos. 
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PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação – Pontuação  

 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 

1) Crianças e jovens podem usar as tecnologias também para se divertir, mas sem 

esquecer da importância do esporte e das brincadeiras ao ar livre. Leia o poema. 
 

Esporte 
 

Maricota, minha irmã, 

é uma menina de sorte. 

Ela é forte e tem fôlego, 

pratica qualquer esporte. 

Fica sempre bem disposta 

depois de qualquer partida: 

vôlei, futebol, basquete 

[...] 

Esporte é atividade 

que melhora nossa vida. 

 

Lázaro Ramos. Caderno de rimas do João. 

Rio de Janeiro: Pallas, 2015. Não paginado. 

 

 

• Responda: 

a) Você concorda com a afirmação “Esporte é a atividade que melhora a nossa vida”? Por quê? 

b) No poema, a quem se refere o pronome pessoal ela? 

c) Qual pontuação foi usada para enumerar os esportes que Maricota pratica? 

d) Que pontuação foi usada para introduzir essa enumeração? 
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2) Releia os primeiros versos do poema e responda. 

 
 

Maricota, minha irmã, 

é uma menina de sorte. 

Ela é forte e tem fôlego, 

 

 

a) No poema, está se falando de Maricota ou com Maricota? 

b) Reescreva a expressão que foi isolada no primeiro verso. Escreva que pontuação foi usada 

para isolar essa expressão. 

c) No primeiro verso, a vírgula foi usada para qual finalidade? 

 

3) Reescreva a piadinha a seguir empregando sinais de pontuação adequados para dar 

sentido ao texto. 
 

Paulinho estava sentado na beira da estrada quando parou um motorista e 

perguntou 

Onde vai esta estrada 

Paulinho respondeu 

A estrada não a lugar nenhum O senhor é que vai nela 

 

 

4) Copie do trecho acima a frase que indica uma pergunta, uma dúvida. 

 

 


