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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Atividades complementares 

 

1) O que acontecia com os prisioneiros de guerra e estrangeiros na Trácia? 

2) Como Hércules acalmou as éguas do rei Diomedes? 

3) Por que Hércules não queria guerrear contra as amazonas? 

4) Por que Hipólita deu seu cinturão a Hércules? 

5) Você acha que Hércules foi fraco ao resolver tudo conversando? Por quê? 

 

Registrando: Escreva um texto publicitário sobre algum ponto turístico do Brasil, de maneira que 

os turistas se convençam que somos bons anfitriões. 

Escreva cinco direitos conquistados pelas mulheres com o passar do tempo. 

 

Desenhando: Faça um belo desenho desse ponto turístico.  

Desenhe uma mulher importante na sua vida. 
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Matemática 
 

Atividades complementares  

 

1) Escreva P para frações próprias, I para impróprias e A para aparentes. 

 

a) (   ) 2/8 

b) (   ) 30/47 

c) (   ) 5/8 

d) (   ) 47/30 

e) (   ) 4/3 

f) (   ) 10/2 

 

2) Escreva na forma de número natural as seguintes frações aparentes. 

 

a) 8/4 – _________ 

b) 96/24 – _________ 

c) 16/2 – _________ 

d) 7/7 – _________ 

 

 

3) Responda com suas palavras. 

a) O que é uma fração própria? Cite três exemplos.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

  
b) O que é uma fração imprópria? Cite três exemplos.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

   
c) O que é uma fração aparente? Cite três exemplos.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) 14/7 – _________ 

f) 216/12 – _________ 

g) 42/3 – _________ 

h) 120/10 - _________ 

g) (   ) 7/2 

h) (   ) 9/7 

i) (   ) 12/3 

j) (   ) 27/9 

k) (   ) 8/4 

l) (   ) 13/4 


