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Geografia, Matemática, Ed. Física e Língua Portuguesa

ATIVIDADES DE ENSINO
Nessas atividades, você irá identificar o município onde mora no mapa do estado do
Paraná e os municípios que fazem limite com o seu e os distritos do município de
Umuarama, jogar um jogo da memória, ler informações contidas em tabela de dupla
entrada e leitura e escrita de numerais, ler e compreender textos e enunciados e escrever
palavras.
Aula 1
1. Responda oralmente as perguntas.
a. Você sabe informar o nome do estado (Unidade da Federação) onde mora?
b. Você já observou um mapa do estado do Paraná?
c. Sabe informar quantos municípios compõem o estado do Paraná?
d. Sabe informar o nome do município onde você mora?
2. Vamos fazer um quiz (jogo de perguntas e respostas) para testar seus conhecimentos em
Geografia sobre a localização do estado do Paraná e do seu município?
Leia as perguntas e assinale a resposta correta.
1. Qual o nome do seu estado (Unidade da Federação) onde você mora?
A

Rio Grande do Sul.

C

Paraná.

B

Santa Catarina.

D

São Paulo.

2. Quantos municípios compõem o estado do Paraná?
A

20.

C

300.

B

399.

D

10.

3. Qual o nome do município onde você mora?
A

Douradina.

C

B

Cruzeiro do Oeste.

D

Umuarama.
Brasil.
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3. Leia o texto a seguir.
Localização do município no estado do Paraná
O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil e ele é formado por 26
Unidades da Federação (estados) e um Distrito Federal, onde fica localizada Brasília, a
capital do país. As Unidades da Federação (estados) são divididas em municípios. Nosso
estado chama-se Paraná e possui 399 municípios. Um desses municípios é a capital do
estado, Curitiba.
O município onde moramos chama-se Umuarama. Em nosso município existem
outras cidades que chamamos de distritos, pois a administração fica na cidade sede que
é Umuarama. Dentre os distritos que pertencem ao município de Umuarama estão:
Santa Elisa, Roberto Silveira, Lovat e Serra dos Dourados.
Localize no texto e copie:
a. o nome do estado onde você mora __________________________________________.
b. a quantidade de municípios que compõem o estado do Paraná ____________________.
c. o nome do município onde você mora ________________________________________.
d. os nomes dos distritos que pertencem ao município de Umuarama:
___________________________, ________________________, _________________ e
___________________________.
4. Observe o mapa do estado do Paraná, localize seu município e circule-o.

Disponível em: https://escola.britannica.com.br/artigo/Paran%C3%A1/483438/recursos/145940. Acesso em 28 de jan. de 2021.
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a. O mapa a seguir representa um recorte do estado do Paraná.

ALTO
PARAÍSO

b. Observe o contorno do mapa de Umuarama. Contorne com lápis de cor a linha que contorna
o município.
c. Ao contornar a linha você percebeu que ela separa um município do outro? A separação
pode ser por rios, estradas, linhas imaginárias. A essa separação damos o nome de limite.
Copie o nome dos municípios que fazem limite ao município de Umuarama. Eu começo você
termina.
1. PERO _________

2. MA________________

3. CRUZEIRO DO ________

4. MARIA ______________

5. DOU_______________

6. IVATÉ

7. ICA_______________

8. ALTO PARAÍSO

9. XAM____

10. CAFEZAL DO ________

d. No recorte do mapa acima, você observou que existem alguns municípios que fazem limite
com o nosso. A tabela a seguir apresenta a variação da população do estado do Paraná em
alguns desses municípios que possuem menos de 10.000 habitantes.
População do Paraná

Municípios do estado do Paraná
Alto Piquiri
Douradina
Ivaté
Icaraíma
Perobal
Xambrê
Maria Helena
Alto Paraíso

População em 2018
9.896
8.621
8.128
8.025
6.092
5.728
5.720
2.799

População em 2019
9.836
8.747
8.185
7.904
6.127
5.679
5.677
2.741

Disponível em: https://infograficos.gazetadopovo.com.br/politica/parana/populacao-por-municipios/. Acesso em 28 de jan. de
2021.

21

e. De acordo com a tabela acima, responda as questões a seguir.
1. No período de 2018 e 2019, a população do município de Maria Helena aumentou ou
diminuiu? ________________.
2. No período de 2018 e 2019, a população do município de Perobal aumentou ou diminuiu?
_______________.
3. Quanto era a população de Alto Paraíso em 2018? _____________________________.
4. Escreva o nome do numeral que representa a população de Alto Paraíso em 2019.
_____________________________________________________________________.
Aula 2
1. Jogo da memória
Nesse jogo serão necessários 10 (dez) pedaços de papéis do mesmo tamanho. Em cada
papel copie o que está nos retângulos a seguir (os pares estão lado a lado). Para o jogo basta
virar as partes escritas para baixo e tentar encontrar os pares utilizando a memória.

CAPITAL DO PARANÁ

CURITIBA

DISTRITOS DE UMUARAMA

LOVAT, ROBERTO SILVEIRA, SANTA
ELIZA E LOVAT

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS DO
PARANÁ

399

O NOME DO MUNICÍPIO ONDE VOCÊ
MORA

UMUARAMA

O ESTADO ONDE VOCÊ MORA

PARANÁ

MUNICÍPIO QUE FAZ LIMITE COM
UMUARAMA COM MENOR
POPULAÇÃO

ALTO PARAÍSO (2741 HABITANTES
EM 2019)

2. Que número é? Siga as pistas e descubra.
O algarismo das dezenas é 5.
O algarismo das centenas é 8.
É menor que 854.
É par.
O algarismo das unidades não é zero.
Esse número é?
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