Coloque a palavra “Ano”

Disciplina: MATEMÁTICA
Avaliação: SABIDINHO 2

Série: 3º ANO
Valor: 12,0

Ensino: FUNDAMENTAL

Média: 8,4

Data:03/05/21

Nome: __________________________________________________ _______________
Deixe um
espaço

Cabeçalho em
caixa alta

70% do
valor da prova

Valor da prova
com uma casa
decimal

Use sempre 2
algarismos

As questões devem ter as
características da seção

QUESTÃO 01 (2,4 créditos)
Resolva os problemas abaixo com atenção.
O pádel é um esporte disput ado sempre em duplas. A bolinha e a quadra são iguais às
do tênis. A quadra tem 20m de comprimento por 10m de largura. Qual o perímetro da
quadra de pádel?
Se a questão tem valor
≥ 2,0, escreva “créditos”

20m

Use sempre 2
algarismos

10m

Caixa alta, negrito
e sublinhado.

Resposta: __________________________________ ________________________
Ponha sempre linha para
resposta
Deixe o espaço adequado
para o aluno fazer os
cálculos

Valor da questão com uma
casa decimal

QUESTÃO 02 (1,2 crédito)
Pinte as alternativas corretas.

Destaque com negrito e
sublinhado quando necessário.

No passado, existiam muitos tipos de cidades.

Conforme os povoados humanos foram crescendo,
foi preciso construir moradias menos resistentes .

QUESTÃO 03 (1,6 crédito)
Marque “V” para as frases verdadeiras e “F” para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Não se esqueça da pontuação
adequada no final da frase

Para caracterizar o que pertence ao campo utilizamos a palavra urbano.
No campo, as residências estão próximas das paisagens naturais.
Nas cidades há ruas asfaltadas, muitos carros, edifícios e praças.
No campo há mais circulação de pes soas do que nas cidades.

Justifique o
texto à esquerda
e a direita (
)
Sempre deixe um espaço
entre o nome da seção e a
questão

QUESTÃO 04 (0,8 crédito)
De acordo com o texto e os estudos em sala de aula, responda às questões abaixo.
Se necessário,
faça parágrafo

Município

Título de texto(se necessário)
em negrito e centralizado

Já sabemos que o município é uma unidade administrativa que é
organizado em duas zonas; zona rural e zona urbana. Possui uma sede e uma
estrutura de poder público para atender suas necessidades específicas. Cada
município tem um prefeito e uma Câmara de Vereadores, que são os responsáveis
pelo cumprimento e elaboração das leis.
Fonte: https://amorensina.com.br/atividades -de-geografia-municipio-e-servicos-publicos-

a) Quem governa um município?

Cite a fonte

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Quem é o responsável pela elaboração das leis de um município?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Coloque a
quantidade
adequada
de linhas
para o
aluno
escrever a
resposta

Fonte: Times New Roman
Tamanho: 13
Espaçamento entre linhas: Simples
Espaçamento entre caracteres: expandido por 1 pt

Revise seu sabidinho antes de entregar!

Ponha uma frase de
incentivo ou de alerta

