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Texto informativo
O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou
circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa,
com linguagem clara e direta. Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo,
estando isento de duplas interpretações.
Características
O autor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações
da maneira mais objetiva e verossímil.
No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir a informação
para os receptores leitores da maneira objetiva e alheia a ele.
Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível.
Estrutura
Tal como outros Gêneros Textuais, o texto informativo é constituído por:
Introdução: momento de exposição das informações necessárias para informar o tema que
será explorado pelo emissor (autor).
Desenvolvimento: parte fundamental que contém as informações completas sobre o tema,
desde dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que se pode reunir para
apresentação do tema.
Conclusão: encerramento do texto com exposição da ideia central.
Pontuação é a utilização de sinais gráficos para auxiliar a compreensão da leitura. Os
sinais de pontuação são:
( . ) Ponto final: que aponta o final de uma frase.
( , ) Vírgula: indica uma pausa na leitura.
( ; ) Ponto-e-vírgula: aponta uma pausa maior que uma vírgula.
( : ) Dois pontos: é usado para iniciar uma explicação.
( ? ) Ponto de interrogação: é colocado no final da frase e indica uma pergunta.
( – ) Travessão: usamos no início de diálogos ou para destacar partes de uma frase.
(“”) Aspas: serve para abrir e outra para fechar o discurso, além de indicar citações
de algum texto.
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Leia o texto.
Por que algumas aves voam em bando formando um V?
Elas parecem ter ensaiado. Mas é claro que isso não acontece. Quem nunca viu ao
vivo, já observou um filme ou desenho animado aquele bando de aves voando em "V".
Segundo os especialistas, esta característica de voo é observada com mais frequência nos
gansos, pelicanos, biguás e grous. Há duas explicações para a escolha dessa formação de
voo pelas aves.
A primeira consiste na economia de energia que ela proporciona. Atrás do corpo da
ave e, principalmente, das pontas de suas asas, a resistência do ar é menor e, portanto, é
vantajoso para as aves voar atrás da ave dianteira ou da ponta de sua asa. Ou seja: ao
voarem desta forma, as aves poupariam energia, se esforçariam menos, porque estariam
se beneficiando do deslocamento de ar causado pelas outras aves. Isso explicaria, até, a
constante substituição do líder nesse tipo de bando.
Essa é a primeira explicação para o voo em "V". E a segunda? O que diz? Ela sustenta
que esse tipo de voo proporcionaria aos integrantes do bando um melhor controle visual do
deslocamento, pois em qualquer posição dentro do "V" uma ave só teria em seu campo de
visão outra ave, e não várias. Isso facilitaria todos os aspectos do voo. Os aviões militares
de caça, por exemplo, voam nesse mesmo tipo de formação, justamente para ter um melhor
campo de visão e poder avistar outros aviões do mesmo grupo.
Essas duas explicações não são excludentes. É bem possível que seja uma
combinação das duas o que torna o voo em "V" favorável para algumas aves .
(NACINOVIC, Jorge Bruno, Por que algumas aves... Ciência Hoje das Crianças,Rio de Janeiro, n. 150, set. 2004.).

GLOSSÁRIO
Avião militar de caça: é um tipo de avião militar concebido para combate aéreo (com outros
aviões), em oposição ao bombardeiro, desenhado para atacar alvos terrestres através de bombas.
Bando: Qualquer conjunto de animais ou agrupamento de pessoas: bando de pássaros; bando de
funcionários. Aqueles que fazem parte...
Biguás: Ave pelicaniforme, de plumagem negra e garganta amarela.
Especialista: Que se dedica exclusivamente ao estudo ou à prática de uma ciência, uma arte, uma
profissão.
Excludente: Desenvolvido para excluir ou que possui essa capacidade, a capacidade de separar
ou de rejeitar um grupo de pessoas ou coisas.
Ganso: s.m. Ave palmípede, aparentado com o pato e o cisne, de que há várias espécies
selvagens e uma doméstica que se cria por causa da sua carne e de seu fígado.
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Grous: Ave pernalta da família dos gruídeos. No voo pode-se distinguir um grou de uma garça. Os
grous voam com o pescoço reto, enquanto a garça voa de pescoço encurvado. Uma de suas
espécies, de cor cinzenta, atravessa a França para invernar na África. Seu comprimento chega a
1,15 m.
Pelicano: Ave palmípede cujo bico possui uma bolsa ventral extensível, onde ficam armazenados
os peixes destinados à alimentação dos filhotes: os pelicanos vivem nas regiões quentes.
Resistência: Qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo.

1) Resolva as atividades de acordo com o texto.
a) Bandos de aves e aviões militares de caça têm em comum:
(

) O objetivo de economizar energia.

(

) A necessidade de ter um bom campo de visão.

(

) A preferência por voos longos.

(

) A substituição permanente do líder.

b) Segundo o texto, as aves poupam energia voando em “V” por quê?
(

) Podem obter melhor controle visual do deslocamento.

(

) Podem se ajudar mutuamente durante longos percursos.

(

) São beneficiadas pelo deslocamento do ar causado pelas aves da frente.

(

) Têm o instinto de sempre seguir o líder do bando em seu itinerário.

c) “Isso explicaria, até, a constante substituição do líder nesse tipo de bando.” Com base
no texto, pode-se concluir que o líder é substituído constantemente porque essa posição:
(

) É cobiçada por todas as aves do bando.

(

) É a mais importante do grupo.

(

) Consome muito mais energia.

(

) Proporciona melhor controle visual.

d) No trecho: [...] aquele bando de aves voando em "V". As aspas intercalando o “V”, está
sendo utilizado para:
(

) Questionar

(

) Informar

(

) Destacar

(

) Exclamar

e) No trecho: E a segunda? O que diz? O ponto de interrogação de cada sentença tem a
função de:
(

) Questionar

(

) Informar

(

) Destacar

(

) Exclamar
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Leia as informações do texto a seguir.

Um gigante que tem medo de abelha!
Maior mamífero terrestre, o elefante
passa cerca de 16 horas por dia mastigando!
Ele também é bom de memória e foge de
Maior mamífero terrestre,

abelhas (não de ratos). Quer saber mais?
A gente conta!

GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e
filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles
aprendem e nunca mais esquecem.
Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água (para refrescar)
e com lama (que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e
parasitas).
Dormem em pé. Cerca de quatro horas de sono por noite são o suficiente para os
elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas
e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão.
É muito cocô! Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia! Tanta porcaria
vem de tudo o que eles comem: entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas,
casaca de árvores e raízes.
Medo de quê? Por saber que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o
inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som, avisando aos outros - um grande
enxame pode matar filhotes!
Dumbo? O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo. Ao abaná-las, o
bicho abaixa a temperatura naquela região (cheia de veias), e o sangue resfriado circula.
Você sabia que...quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem
um som baixinho, como se estivessem chorando?
Christiane Oliveira. Um gigante que tem medo de abelha!
Revista Recreio. São Paulo: Abril, n. 733, p. 20-21, 2014

LÍNGUA PORTUGUESA
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2) Interpretando o texto.
De acordo com o texto informativo, por que os elefantes:
a) ...têm medo de abelhas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) ...tem boa memória?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) ...dorme em pé?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) ...abana as orelhas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) ...toma banho com lama?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) O elefante é um herbívoro. Pesquise na internet ou dicionário, o que é um animal
herbívoro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vamo pra Festa Junina, sô!!!!
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Festas Juninas
O mês de junho se caracteriza por danças, comidas típicas, bandeirinhas, além da
peculiaridade de cada região. São as festas juninas que se iniciam no dia 12 de junho, véspera
do dia de Santo Antônio e se estende até o dia 29 de junho, quando se comemora o dia de
São Pedro.
Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as festas juninas constituem a
segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval.
De acordo com os historiadores, a festa tem origem nos cultos aos deuses pagãos, mas sofreu
influências do catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo
Antônio, São João e São Pedro.
Com a chegada dos portugueses, as festas, que já eram típicas na Europa, também
desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios do
interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados nas
festas de hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena.
Atualmente, há uma grande valorização das festas juninas na Região Nordeste. Em
Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, acontece o maior festejo do país, com queima de
fogos, fogueira gigante, concurso de quadrilha e diversas barracas típicas com jogos e
comidas.
Texto retirado da internet.

4) De acordo com as informações do texto “Festa Junina”, responda:
a) Em qual período do ano acontecem as festas juninas?
________________________________________________________________________
b) Onde originaram-se as festas juninas?
________________________________________________________________________
c) As nossas festas juninas sofrem a influência de outras culturas? Quais são elas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) O que tem nas nossas festas juninas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5) Agora é sua vez de pesquisar em dicionário ou internet o significado das palavras
abaixo:
a) Típicas:
______________________________________________________________
b) Peculiaridade:
______________________________________________________________
c) Véspera:
______________________________________________________________
d) Tradições:
______________________________________________________________

Leia o texto.
Hábitos saudáveis
Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura, e
falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero - dorminhoco ou sempre ligado - o
recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos:
dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente.
A falta de sono - ou o sono mal dormido - faz tanto estrago que a lista parece não ter
fim: não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração
e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o
sono podem até interferir no desempenho na escola.
O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar
seus mecanismos e efeitos. E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo
pode modificar totalmente sua rotina. […]
Disponível em: http://www.canalkids.com.br/saude/habitos/durma.htm. Acesso em: 30 mar. 2017.

6) Agora responda:
a) Sobre o que trata o texto?
________________________________________________________________________
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b) Onde ele foi publicado?
________________________________________________________________________
c) De acordo com o texto, o que a falta de sono ou o sono mal dormido pode provocar?
________________________________________________________________________
Leia com atenção!

Brincar é participar
Hoje em dia a televisão anuncia, com insistência, brinquedos incríveis: sofisticados,
coloridos, autossuficientes, barulhentos e caros. Uma tentação para qualquer criança.
Mas, com a mesma intensidade com que atraem a criança, são deixados de lado após
serem manipulados, no máximo, durante uma semana. É que a maioria deles dispensa a
colaboração da criança. Esta precisa apenas apertar um botão e ver a máquina maravilhosa
funcionar por si mesma. Está tudo previsto e certo, como um programa de televisão. Só tem um
defeito: cansa.
Por outro lado, quem nos explica a magia dos velhos brinquedos e brincadeiras que
sobreviveram aos nossos bisavós, avós, pais e chegam a nós ainda fascinantes?
Que fada ou duende inventou o pião, a pipa, as bolas de gude, o jogo da amarelinha, o
cabo-de-guerra, o mata-soltado, o bilboquê, os cubos de montar e inventar, o barro para
modelar coisas e sujar crianças, a brincadeira de roda, o esconde-esconde?
Quem descobriu essas brincadeiras que nunca enjoam? Foi a televisão? Foram os
engenheiros das fábricas de brinquedos? Não. Foram as próprias crianças através dos séculos.
Uma herança que deve ser transmitida às crianças futuras. Afinal, brincar sempre é preciso...
Maria Helena Correa
Maria Helena Correa

Água Boa-MT / Cep: 78.635-000 / E-Mail: educacao@aguaboa.mt.gov.br / Tel. (66) 3468-6409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

LÍNGUA PORTUGUESA
7) Responda de acordo com o texto “Brincar é participar”.
a) O que a televisão anuncia hoje em dia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Por que esses brinquedos são deixados de lado no máximo após uma semana?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Quais são algumas das brincadeiras mais antigas apontadas no texto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Qual a sua brincadeira preferida?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8) Leia as tirinhas com atenção para responder.
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a) Quais foram os sinais de pontuação usados nas duas tirinhas?
_______________________________________________________________________

b) Tem palavras escritas erradas nas tirinhas? Se você acha que tem, escreva-as
corretamente.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9) Leia a tirinha.

Chamamos de verbete o conjunto das acepções e exemplos referentes a um vocábulo na
organização de um glossário, dicionário ou enciclopédia. Da reprodução do verbete
presente na tirinha, indique:

a) a origem da palavra sopa: ________________________________________________

b) o seu significado: _______________________________________________________
10) Procure a palavra “sopa” no dicionário e registre os sentidos diferentes que aparecem
numerados:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Muito bem! Você concluiu as atividades de Língua Portuguesa!!!
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1) A figura abaixo é um detalhe da planta da cidade de Água Boa. Nela a localização do
supermercado Real é A2. Desta forma, identifique qual comércio fica na localização C2, e
onde está localizada a Prefeitura Municipal de Água Boa.

R._________________________________________________________________

2) A área semeada com soja no município de Água Boa foi finalizada em fevereiro, data
limite para os produtores comunicarem ao Indea (Instituo de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso) a área que seria plantada com soja em cada propriedade. No
município, os produtores rurais confirmaram o plantio de 169.000 hectares com a
oleaginosa. A informação é do Supervisor da Unidade Regional do INDEA Sergio França.
A produtividade final fechou em torno de 60 sacas de soja por hectare afirmou Cristiano
Morgan Zamboni, e afirmou ainda que poderia haver aumento desse número se não fosse
os problemas ocorridos com excesso de chuvas durante a colheita. Sabendo quantas
hectares foi plantada e quantas sacas cada hectare produziu em média, calcule quantas
sacas de soja o município colheu nesse ano de 2020.
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3) Gustavo é o dono de uma fábrica de salgados. Observe no gráfico o número de
salgados que ele vendeu e depois responda:

Salgados
7000
6000
5000
4000
3000

5879
4139

2000
3187

3147
2152

1000
0
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

a) Quantos salgados Gustavo vendeu nos três primeiros dias da semana? ____________
b) Que dia da semana vendeu mais salgados? __________________________________
c) Quantos salgados ele vendeu nessa semana? ________________________________

4) Resolva em seu caderno os problemas de multiplicação.
a) Em uma caixa podemos colocar 8 cerâmicas. Se eu tenho 127 caixas para encher, qual
é o total de cerâmicas que necessito?

b) Se em uma caixa de lápis tem 12 lápis, quantos lápis terão em 5 caixas?

c) Comprei 6 camisas por R$ 12,50 cada uma, 4 calças por R$ 64,50 cada e 8 pares de
meia por R$ 2,50 cada. Fiz o pagamento com 8 notas de R$ 50,00.
Quanto gastei no total?
Quanto recebi de troco?
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d) Um caminhão está transportando 455 caixas de determinado produto. Sabendo-se que
cada caixa pesa 9 quilos, quantos quilos o caminhão está transportando?
e) Joaquim pegou na granja de sua fazenda, para vender para o mercado, 16 caixas com
20 dúzias de ovos. Quantos ovos ele pegou na granja?
( ) 320

( ) 192

( ) 240

( ) 3840

f) Um caminhão transporta 8.053 quilogramas de carne bovina. Ele fez oito viagens.
Quantos quilos de carne o caminhão transportou ao todo?
g) Marcos anda com sua moto 435 quilômetros por dia. Em seis dias, vai andar quantos
quilômetros?

5) Resolva as operações abaixo e responda as questões:
Você pode usar o material, em anexo, para tirar suas
dúvidas, ok?

a) Em uma divisão o dividendo vale 369 e o divisor é igual a 3.
Qual é o quociente dessa divisão? E o resto?
Resposta:

b) Em uma divisão, se o dividendo for 73 e o divisor for 2.
Qual será o quociente? E o resto?
Resposta:

6) Escreva por extenso os números abaixo:
a) 190: ____________________________________________________
b) 250: ____________________________________________________
c) 40: _____________________________________________________
d) 11250: __________________________________________________
e) 2352: ___________________________________________________
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7) Vamos interpretar as tabelas e encontrar o resultado.
A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais
gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme.
A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos.
Tipo de filme

Número de votos
Meninas
Meninos
6
10
7
2
5
5

Aventura
Comédia
Desenho animado
Terror

2

4

a) Qual o tipo de filme preferido pelos meninos?
( ) Aventura

( ) Comédia

( ) Desenho animado

( ) Terror

b) Durante a campanha de vacinação contra gripe, aplicada em idosos a partir de
60 anos, o Posto de Saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas
pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos
quatro anos. Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres?

a) ( ) 2004

b) ( ) 2005

c) ( ) 2006

d) ( ) 2007

c) Quatro candidatos disputaram as eleições para direção de uma escola estadual. A
tabela a seguir mostra o número de votos obtidos. Qual candidato ganhou a eleição?

a) (

) Alberto b) ( ) João

c) ( ) Marina

d) ( ) Antônio
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8) Marcos está brincando com um jogo que possui peças em formato de figuras geométricas
planas. Em destaque o retângulo e o triangulo. Marque a alternativa que corresponde à
descrição correta dessas figuras. O retângulo e o triangulo possuem as seguintes
características respectivamente.

a) (

) Possui 5 lados, 3 lados

b) (

) Possui 6 lados, 4 lados

c) (

) Possui 4 lados, 3 lados

d) (

) Possui 3 lados, 4 lados

9) Calcule o perímetro das figuras abaixo.

18cm

15cm

42cm
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10) Observe as figuras a seguir:

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Quais dessas figuras são quadriláteros?
a) Figuras 2, 3 e 4.
b) Figuras 1, 2 e 3.
c) Figuras 1, 2 e 4.
d) Figuras 1, 3 e 4.

Você concluiu as atividades de Matemática!
Muito bem!!!
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ANEXOS
MATEMÁTICA
DIVISÃO E SUA APLICAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Realizar a divisão de números naturais é o mesmo que repartir em partes iguais os
números. Na operação de divisão, o dividendo é como se chama o número a ser dividido,
enquanto que o divisor é o número que divide o cálculo e quociente é o resultado da
operação.
De tal modo que numa divisão temos: 15 : 3 = 5, uma vez que 3 x 5 = 15. Assim, 15 é o
dividendo, 3 é o divisor e 5 é o quociente, esse que representa o número o qual se deve
multiplicar pelo divisor para se chegar ao dividendo. E lembre-se: a divisão é a operação
contrária da multiplicação. Seu símbolo é representado por “÷”, “:” ou “/” .
Agrupamento - A operação da divisão também é aplicada para se obter a quantidade de
determinados grupos, exemplo: Se tem 40 folhas de papel e se quer separá-las em 10
pilhas de folhas cada. Qual será o número de pilhas a serem formadas?
Operação: 40 : 10 = 4, uma vez que 4 × 10 = 40. Ou seja, Quatro será o número de pilhas
a serem formadas com 10 folhas de papel cada. (40 = 10+10+10+10).
O resto - O resto é sempre um valor que sobra em cálculos matemáticos cujo resultado não
é exato. Na divisão é muito comum isso ocorrer. Nessas situações, o resto será sempre
menor que o divisor. Mas lembre-se: não há divisão por zero. Veja o exemplo a seguir: 45
: 21 = 2, cujo resto da divisão é o numeral 3.

QUADRILÁTEROS- são polígonos que possuem quatro lados. Por serem polígonos, esses
lados são segmentos de reta que se encontra em suas extremidades sem que haja
cruzamento entre dois ou mais deles.
TRIÂNGULOS- Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta
que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e
três vértices.
Os polígonos recebem nomes conforme o número de lados que apresentam.
3 lados - Triângulo

•

7 lados - Heptágono

•

10 lados - Decágono

4 lados - Quadrilátero

•

8 lados - Octógono

•

12 lados - Dodecágono

5 lados - Pentágono

•

9 lados - Eneágono

20 lados – Icoságono

6 lados - Hexágono
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Vegetação é um termo geral para a vida vegetal de uma região; isso se refere às formas
de vida que cobrem os solos, as estruturas espaciais ou qualquer outra medida específica
ou geográfica que possua características botânicas. É mais amplo que o termo flora, que
se refere exclusivamente à composição das espécies. É o conjunto de plantas nativas de
certo local que se encontram em qualquer área terrestre, desde que nesta localidade haja
condições

para

o

seu

desenvolvimento.

Tais

condições

são:

luminosidade,

calor, umidade e solos favoráveis, nos quais é indispensável a água.
Clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na
atmosfera ao longo do ano em determinada região. Para saber qual o clima de um lugar, é
necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, para
verificar a regularidade das combinações dos seus elementos.
Os elementos que formam o clima são: a temperatura, a pressão atmosférica (corresponde
à força provocada pela força do ar), as precipitações (chuva, neve e granizo) e os ventos.
Nosso município
Água Boa é um município do estado de Mato Grosso. Sua população foi estimada em
25.229 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019.
Situado na porção média do Vale do Araguaia, Água Boa foi fundada em 9 de julho de
1975 por agricultores vindos do sul do país. O município foi emancipado em 26 de
dezembro de 1979. Sua economia baseia-se na agropecuária e na prestação de serviços.
As principais atividades econômicas do município são na agropecuária, com a
comercialização de bovinos e na agricultura destacam-se as culturas de soja, milho e arroz.
Na área industrial, dispõe de um frigorífico, e grande capacidade de beneficiamento de
arroz.
O maior evento do município é a Expovale (Exposição Agropecuária do Vale do Araguaia),
que acontece em julho.
O atual prefeito é Mauro Rosa Da Silva
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Municípios limítrofes (que fazem divisa com o município de Água Boa):
-Sul: Nova Xavantina

-Norte: Canarana

-Leste: Nova Nazaré

-Oeste: Campinápolis

1) De acordo com texto, a população de Água Boa é:
a) menor que dez mil habitantes.
b) maior que cinquenta e oito mil habitantes.
c) exatamente trinta e cinco mil habitantes.
d) aproximadamente vinte e cinco mil habitantes.

2) Baseado na data de fundação relatada no texto, quantos anos Água Boa completa neste
ano de 2020?
________________________________________________________________________
3) Graças ao clima e solo favorável ao plantio, o nosso município tem uma elevada taxa de
produção agrícola, sendo 169 mil hectares declaradas para plantio. Informe com base em
pesquisa na internet:
- Qual tipo de solo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Qual é o relevo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Qual é o clima:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4) As principais atividades econômicas do município de Água Boa são:
(

) Agropecuária, soja e arroz.

(

) Soja, feijão e café. (

) Trigo soja e arroz.
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5) Agora responda de que forma você e sua família contribuem para o crescimento de
Água Boa? Vão a algum supermercado, lojas ou outros comércios?
Faça um breve texto, com relatos de como se sustentam em nosso município.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Você conhece a bandeira do nosso município?
Vamos colorir com as cores conforme a legenda.

- VERMELHO

- BRANCO

-AZUL

Atividades concluídas com sucesso!!!
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