
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo,02/07/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

 REVISÃO 

 

1)  Escreva como o palhaço é, completando as frases com adjetivos. 

 Espinafre é um palhaço ____________________ e bem ____________________, sempre é 

o primeiro a chegar no circo para animar a criançada. 

 Gosta de usar roupas ____________________ e tem um sorriso bem 

____________________. 

 Com sua cabeleira ____________________ ele encanta a plateia, fazendo travessuras 

e contando piadas ____________________. 

 Todos acham muita graça em Espinafre porque ele usa calças ____________________, 

sapatos ____________________ e ____________________. 

 Sua camisa é ____________________ e seu rosto é ____________________. 

 Espinafre é mesmo um palhaço ____________________. 

 

2) Retire o que se pede do trecho. 

 

a) Um pronome: 

__________________________________ 

 

b) Um substantivo próprio: 

__________________________________ 

 

c) Um numeral ordinal: 

__________________________________ 

 

d) Um artigo: 

__________________________________ 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 02/07/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

 O GOVERNO DE DOM PEDRO I, PERÍODO DE REGÊNCIA. 

 

 Dom Pedro I EXERCEU UM PODER IMPERIAL 

 

A primeira constituição, outorgada por Dom Pedro I, estabeleceu que o voto era 

aberto e exercido apenas por homens maiores de 25 anos, com alto poder 

aquisitivo. Além disso, estabeleceu quatro poderes. 

 Pode Executivo: formado pelo imperador e seus ministros. 

 Poder Legislativo: formado por deputados e senadores. 

 Poder Judiciário: composto pelos juízes escolhidos pelo imperador. 

 Poder Moderador: que controlava os outros três poderes e era exercido pelo 

imperador. 

Dom Pedro I queria impor sua autoridade. Com isso, acabou perdendo o apoio de várias 

camadas da população. 

 

 Uma revolta aconteceu em Pernambuco 

 

 Em 1824, ocorreu em Pernambuco a Confederação do Equador, uma revolução 

que pretendia transformar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba numa 

república independente. 

 Dom Pedro I dominou a revolução e vários revoltosos foram presos. Manoel Paes de 

Andrade, um dos líderes, refugiou-se num navio inglês. Frrei Caneca, outro líder, foi preso 

e condenado à morte. 

 

1) Marque V paras as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

(     ) O Primeiro Reinado foi o período em que Dom Pedro II dominou o Brasil. 

 

(     ) No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou de seu trono em favor de seu filho 

Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. 

 

(  ) Dom Pedro I dissolveu a Assembleia que havia convocado para elaborar a 

constituição. 

 

(   ) Dom Pedro I impôs uma constituição em 1825, que dava plenos poderes ao imperador.  

 

2) Pesquise em seu dicionário o significado da palavra independência e escreva abaixo. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


