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QUERIDO ALUNO, ESTA ATIVIDADE DEVERÁ SER DEVOLVIDA NO DIA 15 OU 16/06/2020
PARA SER AVALIADA PELA SUA PROFESSORA E CONTARÁ COMO PRESENÇA.
REPORTAGEM: É UM GÊNERO TEXTUAL QUE PERMITE DESENVOLVER DIVERSAS
HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA. TENDO O OBJETIVO DE INFORMAR. ELA É
CONSIDERADA UM TEXTO JORNALÍSTICO VEICULADO PELOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO: JORNAIS, REVISTAS, TELEVISÃO, INTERNET, RÁDIO E DENTRE
OUTROS. A REPORTAGEM PODE SER UM TEXTO EXPOSITIVO, INFORMATIVO,
DESCRITIVO, NARRATIVO OU OPINATIVO (OPINIÃO).
RIO PARANÁ VIRA CÓRREGO E É ATRAVESSADO A PÉ POR MORADORES DE FOZ.

“Todo o Paraná, bem como partes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm
registrado índices baixíssimos de chuva”. O leito do Rio Paraná foi extremamente impactado
por esse período de seca. A Usina Hidrelétrica de Itaipu afirmou que o nível da barragem acima
está cerca de 42% do normal.
As imagens são impressionantes. Neste final de semana, por exemplo, pessoas foram
flagradas atravessando à pé da margem brasileira até a ilha que existe próximo à Ponte da
Amizade, de tão baixo que está o nível do Rio. A foto que abre essa matéria mostra até a
carcaça de uma Kombi sumida há tempos.
A geração de energia elétrica está prejudicada, mas não causa problemas no
fornecimento. Como menos água é usada para acionar as turbinas, menos energia é gerada.
Na semana passada eram “produzidos” 6 mil megawatts em média. Normalmente a geração é
de 12 mil megawatts.
Ao longo de todo o curso do Rio o nível está baixíssimo, inclusive nas divisas com o
Paraguai e Argentina. Na semana passada as Cataratas do Iguaçu também apresentaram uma
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vazão baixíssima. Segundo a RPC, eram 259 mil litros de água por segundo, o que representa
17,2% de uma vazão normal, de 1,5 milhão de litros.
Baixo volume de água mudou por completo paisagem das cataratas| Cassiano Rolim /
RPCVEJA.
REFERÊNCIA:
Tribuna do Paraná[14/04/2020] [09:52]"
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/parana/rio-parana-vira-corrego-e-e-atravessado-a-pe-pormoradores-de-foz/
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.

1. O que é reportagem?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Qual o assunto dessa reportagem?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Onde encontramos reportagem?
____________________________________________________________________________
4. Quando e onde essa reportagem foi publicada?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Que gênero textual é esse? Marque um (x) na resposta correta.
(

) Poema

(

) Reportagem

(

) Carta

(

) Conto

6. Qual a sua opinião sobre a reportagem lida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Complete as frase:
a) Ao longo de todo o curso do_______ o nível está baixíssimo, inclusive nas divisas com o
Paraguai e ____________.
b) Como menos _______ é usada para acionar as turbinas, menos __________ é gerada.

8) Analise a frase abaixo e responda:
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“O leito do Rio Paraná foi extremamente impactado por esse período de seca, por causa da
estiagem”.
a) Quem?
_________________________________________________________________________
b) O que aconteceu?
_________________________________________________________________________
c) Quando?
__________________________________________________________________________
d) Onde?
__________________________________________________________________________
e) Por quê?
__________________________________________________________________________
9) Circule na reportagem “Rio Paraná vira córrego e é atravessado a pé por moradores de
Foz”, palavras que terminam com ÃO e copie aqui.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10) Leia o texto abaixo e responda.
A CUTIA
A cutia é um bicho pequeno. Ela recolhe mais alimento do que consegue comer. O
restante das castanhas ela enterra para comer mais tarde e acaba se esquecendo de onde as
enterrou. Por causa disso, as sementes acabam brotando e se tornam outras árvores.
QUEIROZ, Luis Roberto. Animais brasileiros. São Paulo.
Marque com um (x) a resposta correta.
A cutia enterra as castanhas para:
(a) comê-las mais tarde.
(b) esquecer sua comida.
(c) plantar novas árvores.
(d) recolher mais alimento.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 4°ANO
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TEMA: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO
1- Situações problemas.
a ) Os 4º anos fizeram um concurso para ver quem leria mais livros durante um mês, sendo os
títulos todos diferentes entre si. O 4º A leu 23 livros, o 4º B leu 27 livros e o 4º C leu 35 livros.
Ao todo, quantos livros as turmas leram?

R._________________________________________________________________________
b) A professora mandou fazer uma pesquisa sobre plantas e animais. Destes assuntos a
biblioteca tem 90 livros, dos quais 47 são sobre plantas. Portanto, quantos livros sobre animais
há na biblioteca.

R.:_________________________________________________________________________
c) Em seu aniversário, Mariana ganhou várias caixas de bombons. Ganhou 3 caixas com meia
dúzia de bombons cada, 5 caixas com uma dezena de bombons em cada e 2 caixas com uma
dúzia de bombons cada. Quantos bombons ela ganhou?

R.:_________________________________________________________________________
d) Se o preço de um par de luvas e de 12,00 reais. Quantos custariam 10 pares de luvas?

R.__________________________________________________________________________
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2) Faça agrupamentos de 10 em 10 e pinte apenas o grupo que possui apenas 5 dezenas.

3) Agrupe os cubinhos e preencha as tabelas abaixo:

Quantos grupos? _______

Quantos grupos? ________ Quantos grupos? ________

Quantas sobraram? ______ Quantas sobraram? ______ Quantas sobraram? ______
Quantas ao todo?________

Quantas ao todo?________

Quantas ao todo?_______
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4) Em cada parte do desenho abaixo encontra-se escrito o resultado de uma multiplicação na
tabela. Pinte os resultados com as cores indicadas.
AMARELO

AZUL

ROSA

PRETO

VERDE

MARROM

8X6

7X5

8X3

3X5

10X2

5X2

6X8

9X7

2X5

9X9

7X8

8X5

4x6

6X5

5X6

7X7

1X3

9X1

6x6

6X9

3X9

6X9

3X4

7X4

10X8

9X6
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3
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3
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