
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 26/08/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): ____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

1) Calcule e registre os resultados. 

 

a) 36 x 10 = 

b) 57 x100 = 

c) 1857 x 10 = 

d) 380 x 1000 = 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) c) d) 

 

2) Marque com um (X) a ficha que corresponde à operação que pode ser usada para 

resolver cada problema a seguir. 

 

a) Em uma loja, foram vendidas 56 camisetas no sábado e 44 no domingo. Quantas 

camisetas foram vendidas nos dias nessa loja? 

 

(   ) 56 + 44                 (   ) 56 – 44 

 

 

b) Em uma indústria, foram produzidas 725 peças. Para chegar a 1000 peças, quantas 

peças ainda precisam ser produzidas? 

 

(   ) 1000 – 725            (   ) 1000 + 725 

 

 

c) Em uma loja de brinquedos, as bolas coloridas são os produtos mais vendidos. Cada 

caixa de bolas que a dona da loja compra para pôr à venda tem 75 bolas. Quantas bolas 

há em 100 caixas como essa? 

CÁLCULO                                               RESPOSTA 

 

 
__________________________________________

__________________________________________ 
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PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): ____________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

 

OS TRÊS PODERES 

 

Poder Executivo – Esse poder é exercido no país pelo presidente da República. Os 

governantes possuem a função de colocar em prática ações e programas que 

proporcionem a manutenção e a melhoria dos serviços públicos. 

 

Poder Legislativo – A discussão e a aprovação de leis é a principal função do Legislativo. 

Nos municípios, essa atribuição é dos vereadores. Além disso, os representantes do 

Legislativo são responsáveis pela fiscalização do uso dos recursos públicos, ou seja, dos 

impostos pagos pela população. 

 

Poder Judiciário – A função do Judiciário é a de garantir os direitos individuais e coletivos 

dos cidadãos por meio de diversos tribunais, sendo que o principal é o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

1) Responda. 

 

a) Quais são os três poderes que governam o Brasil? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Os direitos e deveres dos governantes e da população são determinados pelo que? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Qual é a função do poder legislativo? E do poder executivo? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


