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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Antes de iniciar os exercícios, você precisa colocar o título e a data no caderno de 

Português: 

 

Título: Anúncio publicitário 

Data: Juiz de Fora, 13 de agosto de 2020. 

 

Através das orientações no livro de Português, página 165 exercício 2,  você fará no 

caderno um anúncio publicitário.  

Escolha um produto a ser anunciado, use frases de estímulo e recursos visuais, como 

colagens ou desenhos e capriche.  

 Vamos lá, galerinha! 
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MATEMÁTICA 

 

Antes de iniciar os exercícios, você precisa colocar o título e a data no caderno de 

matemática: 

 

Título: Regiões planas e seus contornos 

Data: Juiz de Fora, 13 de agosto de 2020. 

 

Você pode fazer os exercícios das seguintes formas:  

 

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Matemática. 

 

 

1) Observe os grupos de figuras geométricas abaixo e classifique-os em: regiões 

planas ou contornos. 

 

 ______________________________________ 

 

 

______________________________________ 
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2) Quais das imagens abaixo são simétricas ou não simétricas? Identifique-as.  

 

     a)                                       b)    

 

 

 

             

                       c)                                               d)      

 

 

a) ___________________ 

b) ___________________ 

c) ___________________ 

d) ___________________ 
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3) Responda: 

 

a) Qual o nome do quebra cabeça chinês que tem 7 regiões planas? 

______________________________________________________________________ 

 

 

b) Qual o nome do quadrilátero que tem apenas dois lados opostos que seguem na 

mesma direção? 

______________________________________________________________________ 

 

 

c) Qual o nome do quadrilátero que todos os lados opostos seguem na mesma direção? 

______________________________________________________________________ 

 


