
Goiânia, ___ de maio de 2020. 

Professora: Lilian 
 
Série: 4° ano A Turno: _____________________ 

 
   Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade Avaliativa de Matemática e Ciências  

1- Nas folhas dos vegetais acontecem reações químicas e físicas de grande importância para as 

plantas, são destas reações que as plantas produzem seu próprio alimento. 

 

 
 

a- Como chamamos o processo onde as plantas utilizam a luz do sol, gás carbônico e água para 
produzir seu alimento? 
 
 (     ) Fotoequilíbrio                               (     ) Fotossíntese.  
 
 (     )  Fotonema.                                   (     ) Fosforilação. 

2-O gráfico a seguir representa a produção,em toneladas,de feijão em uma fazenda no período de 
2004 a 2008. 

 

a-Escreva por extenso qual foi a produção ,em toneladas ,em: 

 2004 ________________________________________________________________________ 

Avaliação (5,0) _______ 

Nota: _____ 



2005 ________________________________________________________________________ 

2006 ________________________________________________________________________ 

2007 ________________________________________________________________________ 

b-Qual foi a produção total no período de 2004 a 2008? 

 

 

 

 

 

R____________________________________________________________________________ 

3-O gráfico a seguir representa a quantidade de alunos que participaram da feira de ciências sobre 
representação dos estados físicos da água. 
  

 

a-Para ganhar pontuação era preciso responder corretamente o exercício a seguir: 

 

b- Observando o gráfico informe quantos alunos participaram da feira? 

___________________________________________________________________________ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-JifAqLe6xWo/T8Si9N0d5sI/AAAAAAAABEg/tNJlvn7GgdM/s1600/graf+ozon.png


c- Qual a diferença entre a equipe A e a equipe B? 

______________________________________________________________________________ 

Cálculos  

 

 

 

 

R_____________________________________________________________________________ 

4-Lucas foi fazer um bolo para sua mãe e viu que a receita levava 400 ml de óleo.De acordo com 
a imagem Lucas tem a quantidade de óleo necessária? 

 

____________________________________________________________________________ 

5- O que aconteceria se Lucas adicionasse 100 ml de água na jarra de água? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6- Veja o extrato bancário da ONG “Por um mundo melhor”: 

 

a-Quanto a ONG gastou entre 30 de outubro e 30 de novembro de 2018 com pesquisas de 

conservação de alimentos? 



Cálculo                                                                       Resposta______________________ 

 

 

 

 

b- Escreva por extenso o saldo  atual da ONG 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7-Sabemos que o ar é uma mistura de gases.Pra descobrir os gases que compõem o ar você 

precisa resolver  as operações a seguir.A soma dos resultados iguais informam quais são esses  

gases: 

a- (     ) 22  Gás nitrogênio ,gás oxigênio,gás carbônico,vapor de água; 
b- (     ) 36  Gás hélio, gás carbônico,vapor de água; 
c- (     ) 23 Gás nitrogênio ,gás oxigênio,gás vermelho 
d- (     ) 24 Gás hélio,gás metano , vapor de água 

 

 

 

Boa Avaliação! 


