
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 25/06/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

PÁGINAS 110 até 112. 

 

 

 GRAMÁTICA – NUMERAL 

 

Classificação dos numerais: 

 

- Cardinais: indicam a quantidade de seres. 

Ex.: Em cima da mesa há dois vasos. 

 

- Multiplicativos: indicam o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. 

Ex.: Precisamos do triplo de terra para horta. 

 

- Fracionários: indicam o número de vezes em que uma quantidade é dividida. 

Ex.: Fique com um terço do valor do imóvel. 

 

- Ordinais: indicam a posição em uma sequência. 

Ex.: Ela conquistou o segundo lugar no campeonato. 

 

1) Classifique os numerais em cardinais, multiplicativos, fracionários ou ordinais. 

 

DEZOITO  

DOBRO  

DUZENTOS  

QUARTO  

UM QUINTO  

MEIO  

TERCEIRO  

CINCO  

QUÁDRUPLO  

QUINZE  

DÉCIMO  

DEZESSEIS  



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 25/06/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

PÁGINAS 346 e 347. 

 

 

 O PRIMEIRO REINADO E O PERÍODO REGENCIAL 

 

O Período Regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre 

o Primeiro e o Segundo Reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o 

imperador D. Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi 

encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que 

garantiu a coroação de D. Pedro II como imperador do Brasil. 

 

1)Assim que Dom Pedro I deixou o trono, seu filho, dom Pedro de Alcântara não poderia 

assumir o trono por conta da sua idade. Então, em 1831 adotou o sistema de regência, 

explique brevemente que sistema é esse. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Em 1824 foi elaborado a primeira Constituição brasileira, ela é o conjunto das leis mais 

importantes de um país. Assinale a alternativa que indica o motivo em que os políticos 

contestaram essa constituição: 

 

a) Pois a constituição representava as necessidades do povo. 

b) Pois garantia o poder apenas para o Imperador. 

c) Pois garantia a votação de todos os políticos e o povo, como uma democracia. 

d)Pois nela existiam leis que desfavoreciam o imperador. 

 

 

3) Para governar o Brasil no futuro dom Pedro I deixou em seu lugar, seu filho Pedro de 

Alcântara, de apenas: 

 

a) 14 anos. 

b) 5 anos. 

c) 17 anos. 

d) 24 anos 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeiro-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/segundo-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-golpe-maioridade.htm

