
 

 

4º ANO - EJA 
MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 

 
PREZADO ALUNO: SEJA BEM-VINDO AO NOSSO MOMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA ISABEL. AS 
ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO DE 
QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
FORAM ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA, DISTRIBUÍDAS NOS 
COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. 
 
 
ESTÁ PREPARADO?  LEIA COM ATENÇÃO AS DICAS ABAIXO: 
 
 
– ORGANIZE-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA 
SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE VOCÊ TENHA UM LUGAR TRANQUILO PARA REALIZAR AS 
ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 4º EJA 

 
                                        Meu Amigo 

 

Meu amigo é bem legal... 
É cheiroso e natural, 
Mas, ultimamente, 

Ele está muito doente. 
O homem o poluiu. 

Até o rio Bonito sumiu!!! 
Uma atitude temos que tomar: 

Vamos ensinar o homem a preservar? 
 

Maria Luiza, Maria Eduarda, Emylly,Camilly, Bianca, Millena Almeida, 
LorenaProjeto BALUART 

          1-O  texto retrata: 
(A) Um assunto sobre a destruição feita pelo homem 
(B) Um assunto sobre a natureza 
(C) Um assunto sobre o rio Bonito 
(D) Um assunto sobre laços fraternos 

 
 
 

   2-Esse texto é um(a)  
           (A) Lenda 
           (B) Piada 
           (C) Poema 
           (D) Biografia 
 
         

         3- Qual das frases tem o mesmo sentido que preservar: 

(A) Eu cuido da natureza 
(B) O homem destrói o local onde vive 
(C) Muitos homens provocam a queimada das florestas 
(D) Humanos são os únicos seres que cortam árvores,fazem papel e nele 

escrevem: “Salvem as Árvores” 
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                                       LÍNGUA PORTUGUESA 4º EJA 

 

Leia com atenção o texto e responda a questões  abaixo. 

 

http://www.secom.ba.gov.br/2020/03/152881/Baixe-as-pecas-da-campanha-contra-o-
Coronavirus-COVID-19.html 

 

4-Ao ler esse texto, entendemos que sua finalidade é  

( A ) dar instruções de como evitar a Covid 19 

( B ) informar a população sobre as características da doença 

( C ) fazer uma propaganda sobre a Covid 19 

( D ) alertar sobre o perigo da Covid 19 
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                                  LÍNGUA PORTUGUESA 4º EJA 

 

5- Preencha os espaços em branco com a ortografia correta utilizando: 

                                 R e RR; X e CH 

Como podemos preservar o meio ambiente? 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

6- Escreva um texto falando da importância da preservação do Meio Ambiente. 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Preservar o meio ambiente não é nada mais 
do que a nossa ob__igação, pois o meio 
ambiente é o nosso lar. Pa__a isso, não 
jogue li___o no   ___ão, não faça queimadas, 
enfim, não polua o meio ambiente e também 
não malt__ate os animais e as árvores. 
Temos que preservar o meio ambiente. 
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                                  MATEMÁTICA – EJA 4º ANO 

A televisão é o meio de comunicação de maior 
penetração no mundo atual, a televisão é o instrumento por excelência 
da cultura de massa, pelo modo direto com que atinge um público 
numeroso  e pela capacidade de determinar comportamentos  e nos dá 
informação sobre as notícias do dia-dia, como a doença Coronavírus que 
está atingindo a humanidade  

* 1893, no Brasil ocorre a primeira radio transmissão da qual se tem 
notícia; 
* 1904, Padre   Landell   começa a criar projeto de transmissão de 
imagens a   distância, ou seja, a televisão; 
* 1928, primeira televisão da história   surgiu, em Nova York; 
* 1935, primeiro serviço de alta definição surgiu na Alemanha; 
* 1954, televisão em cores surgiu nos Estados Unidos; 

Observe o quadro para resolver as questões. 

1- Em qual ano surgiu a televisão a cores? _______________________ 
e em qual país? _______________________ 

2- No Brasil a primeira transmissão de notícia foi no ano de 1893, foi 
feita por: ___________________ 

3-Escreva por extenso o ano em surgiu a história da primeira televisão. 

__________________________________________________________ 

4-Copie os números do quadro em ordem: 

Crescente:_________________________________________________ 

Decrescente:_______________________________________________ 
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                               MATEMÁTICA – EJA 4º ANO 

 

5- Marque X no número que representa a ordem e classe referente ao primeiro 
televisor a cores fabricado no Brasil. 

                                         1972 

(A) 1 milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 6 unidades 

(B) 1 milhar, 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades 

(C) 1 milhar, 9 centenas, 7 dezenas  

(D) 1 milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 2 unidades 

 

6-Se hoje estamos no ano de 2017 e o primeiro televisor brasileiro fabricado no 
Brasil foi em 1976. Calcule há quantos anos ele foi fabricado. 

 

 

7-  Um aluno da EJA comprou uma TV Smart, LED 28” Philco por R$ 749,00 .Ele 
deu R$ 365,00 de entrada. Quando resta ainda pra ser pago? 

 

 

8-Esta mesma loja vendeu durante a semana 6 televisores. Qual foi o valor das 
vendas? 

 

 

9- Na semana seguinte esta mesma televisão teve um aumento de R$ 198,99. 
Calcule qual foi o valor total da TV para que fosse comprar depois do aumento. 

 


