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Leia o texto com atenção: 

 
Por que as 

aranhas fazem 
teias? 

 Elas estão por toda 
as parte. Nos cantos 
da parede, em 
algum móvel velho, 
embaixo da cama, 
no jardim... Seus fios 

formam desenhos que encantam nossos olhos. Procure 
atentamente e você deve encontrar uma teia! Que elas 
são feitas por aranhas, Todos já sabem. Mas por que as 
aranhas fazem teias? A resposta está na barriga da 
aranha. Bem na ponta do abdome dela, existe um par 
de órgãos que produzem fios de seda, que formam a 
teia. Assim, ela solta o fio e vai tecendo, com ajuda de 
algumas de suas oitos pernas, um emaranhado que 
pode ter muito formatos. As teias têm várias utilidades 
para as aranhas. Caçar, proteger seus ovos ou mesmo 
fazer abrigos. As aranhas que fazem teias para caçar 
são as mais observadas. Você já deve ter visto algum 
bicho grudado em uma teia. É que ela é coberta por 
uma substância grudenta. Assim, o inseto que voa 
desavisado pode esbarrar em uma delas e ficar presa 
em seus fios. Se isso acontecer, já era! Ele certamente 
será devorado. 

 (Oliveira, Felipe Bandoni de. Por que as aranhas fazem teias? Ciência 
hoje das Crianças; Rio de Janeiro, n.144, mar. 2004. Adaptação.) 

 

Assinale com um X as respostas corretas  
01. Para fazer a teia, a aranha utiliza: 
 
 (A) a barriga e as pernas. 
 (B) a boca e os olhos. 
 (C) a cabeça e a barriga.  
(D) as pernas e a barriga.  
 
02. No trecho ―Assim ela solta o fio‖, a palavra 

sublinhada se refere a: 
 
 (A) barriga da aranha.  
(B) própria aranha. 
 (C) perna da aranha. 
 (D) boca da aranha. 
 
 03. Em ―Assim, o inseto que voa desavisado pode 

esbarrar em uma delas e ficar preso em seus fios.‖, a 
palavra sublinhada quer dizer:  

 
   (A) descontente. 

   ( B) destemido. 
                 (C) distraído.  

     ( D) Desinformado 
 
 04. O assunto principal do texto é a:  
 
(A) utilidade das aranhas.  
(B) construção da teia de aranha.  
(C) reprodução da aranhas.  
(D) alimentação das aranhas.  
 
05. O inseto fica presa nela porque ela é: 
 
 (A) Emaranhada 
 ( B) fina  
(C) Grande  
(D)grudenta  
 
06. Esse texto que você leu:  
 
(A) explica as utilidades da teia de aranha. 
 (B) indica o lugar preferido pelas aranhas. 
 (C) informa como é o corpo de uma aranha  
(D) mostra o que as aranhas gostam de comer. 
 
Leia com atenção:  

Jornaleiros ganham com figurinhas 
 
Criança não pode passar por um jornaleiro sem dar pelo 
menos uma olhadinha nas novidades. E a olhadinha 
sempre acaba na compra de alguma coisa. Mesmo assim, 
os jornaleiros afirmam que hoje as revistinhas não são 
mais o grande atrativo nas bancas. No lugar delas, o 
destaque são as figurinhas e as coleções de bonecos. De 
acordo com a Federação Nacional dos Jornaleiros, de cada 
50 leitores, apenas um compra em banca e 49 preferem 
assinaturas. Um movimento que reduziu também a venda 
de revistas infantis. Quando os pais resolvem fazer 
assinatura de revistas de informação ou jornais, acabam 
incluindo nas despesas as revistas infantis. Enquanto há 
dez anos as crianças chegavam a gastar 20% da mesada 
em revistinhas, hoje apenas 2% do que elas recebem dos 
pais são gastos em uma banca de jornal. Por isso os 
jornaleiros diversificam os produtos. È nessa hora que as 
figurinhas e pequenos brinquedos se destacam – diz 
Francisco Ranieri Netto, secretario geral da federação. 
Segundo ele, o Brasil tem 40 mil pontos de venda de 
revistas e jornais, e 38 mil são de jornaleiros.  
 
(Gastos com revistinhas...O Globo, Rio de Janeiro, 10 out.2004) 
 

07. Ao assinar jornais e revistas de informações, muitos 
pais também compram: 
 (A) figurinhas para seus filhos.  
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(B) revistinhas infantis.  
(C) pequenos brinquedos.  
(D) livros de histórias. 
 
 

  08. No trecho, ―No lugar delas, o destaque são as 
figurinhas   e as coleções de bonecos.‖, o termo 
sublinhado refere-se á palavra : 
(A) bancas.  
(B) figurinhas.  
(C) crianças.  
(D) revistinhas.  
 
09. O assunto principal da notícia é que hoje as crianças : 
 
(A) preferem comprar revistas e brinquedos nas bancas 
de jornais. 
 (B) procuram as bancas para comprar figurinhas e 
coleção de bonecos. 
 (C) acham que os preços das revistinhas são muito caros. 
 (D) reclamam da falta de figurinhas e brinquedos nas 
bancas de jornais.  
 
10. Os jornaleiros tiveram que vender outros produtos 
porque (A) estavam cansados de vender só jornais. 
 (B) queriam vender apenas brinquedos.  
(C) perceberam que de cada cinquenta leitores apenas 
um comprava em banca. 
 (D) achavam melhor vender apenas figurinhas. 
 
Leia o texto a seguir e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.O problema do rio Tietê é:  
 

(A) Falta de lixo despejado nele, 
 (B) Falta de atividades de lazer no rio,  
(C) Poluição de suas águas, agravando vários problemas 
ambientais  
(D) Muitas medidas para controlar a poluição. 
 
 12. O que se tem feito para melhorar as condições do rio 
é: 
 
 (A) Despejar peixes no rio para poderem produzir 
oxigênio na água. 
 (B) Filtrar a água do rio. 
 (C) Lançar perfumes para melhorar o mau cheiro . 
(D) Controle da poluição industrial e educação ambiental. 
 
 13.O rio Tietê atravessa a cidade de São Paulo. A cidade 
de São Paulo fica na região:  
(A) Sudeste do Brasil, 
 (B) Nordeste do Brasil, 
 (C) Norte do Brasil, 
 (D) Centro-oeste do Brasil 
 
14. São Paulo é um estado do:  
(A) Continente Africano 
(B) Peru 
 (C) Brasil 
 (D) México  
 
15. A capital de São Paulo é :  
(A) Peru  
(B) Brasília 
 (C) São Paulo  
(D) Florianópolis  
 
16. Segundo o texto: ―As pessoas podiam nadar, pescar 
nas águas do rio Tietê‖. Isso refere-se ao ano:  
(A) Até 2007 
 (B) Até 1900 
 (C) Até 2000 
(D) Até 1940  
 
17. Cada um de nós pode contribuir para melhorar as 
condições do rio Tietê, para isso é preciso: 
 
(A) Reciclar pouco, utilizar sempre novas embalagens,. 
(B) Tomar muitos banhos demorados durante o dia, para 
ficar sempre cheiroso. 
(C) Derrubar as árvores para fazer novas construções. 
 (D) Não desperdiçar água, reciclar materiais, cuidar do 
meio ambiente. 
 
18. Leia este trecho do livro O menino maluquinho, de 
Ziraldo e retire do texto o que se pede: 
 

                    Um rio pede socorro:  
 Até 1940, as pessoas podiam nadar e pescar nas 
águas do rio Tietê, no trecho que atravessa a 
cidade de São Paulo. Por descaso, a sua poluição 
chegou a níveis muito graves, principalmente 
nesse trecho. A poluição do rio e seus afluentes 
contribuiu também para o agravamento de vários 
problemas ambientais na região metropolitana ao 
longo do Tietê. Além do mau cheiro, os despejos 
do esgoto industrial e doméstico diretamente no 
rio comprometeram seriamente a qualidade das 
águas. Finalmente, em 1922, depois de uma 
mobilização popular, foi criado um programa que 
prevê medidas como o controle da poluição 
industrial e investimento na educação ambiental. 
Alguns benefícios já são notados no interior do 
estado, mas o trecho que cruza a cidade de São 
Paulo ainda não apresenta melhoras significativas. 
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MEIO: 
 

 
 
 
 
 
 
FIM: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

a) Um substantivo próprio: 
_________________________  
b) Dois substantivos comuns: 
_______________________  
c) Dois substantivos no diminutivo: 
___________________ d) Um substantivo no plural: 
_________________________ e) O substantivo que é 
feminino de papai: ______________ f) Dois adjetivos: 
__________________________________ g) O sinônimo 
de iluminado: _________________________ h) O 
antônimo de magro: ___________________________ 
 
19.Descreva o cenário abaixo( Escreva o que você 
consegue observar na cena, quais os elementos você 
percebeu) : 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__

 
 
        Agora , nós vamos construir uma história de terror, não se 
esqueça que a sua história precisa ter : início, meio e fim. 
 
                                                       SUGESTÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“E quando vinha São João o mais luminoso 
balão que todo mundo apontava era o gordo 
balãozinho do menino maluquinho’’ 

INÍCIO: 
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                   Produção de história de terror 
                 
 
 

_____________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________________________ 
Escreva palavras que rimem com: 

 
MENINO:____________________ 
CHAPÉU:____________________ 
CAVALO:____________________ 
PASSEIO:____________________ 

 CAMINHÃO:__________________ 
CARRO:_____________________ 

 
 

    Interpretação de Texto e Exercícios – Tema: Vacinação 
 

 Texto 1 - Você sabe como surgiu a primeira vacina? 
 

 Pode ser gotinha ou injeção, mas não tem jeito, todo mundo 
tem que tomar. Estamos falando das vacinas, companheiras 

desde nossos primeiros dias de vida. Mas você sabe como surgiu 
e quem foi o responsável por essa descoberta? Quem ficou com 
a fama foi o inglês Edward Jenner, que em 1796 observou que as 
vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola 

no corpo de humanos. Ao observar que as mulheres responsáveis 
pela ordenha quando expostas ao vírus humano tinham uma 
versão mais suave da doença, ele recolheu o líquido que saía 

destas feridas e o passou em cima de arranhões que ele 
provocou no braço de um garoto. O menino teve um pouco de 
febre e algumas lesões leves, tendo uma recuperação rápida. A 

partir daí, o cientista pegou o líquido da ferida de outro paciente 
com varíola e novamente expôs o garoto ao material. Semanas 
depois, ao entrar em contato com o vírus da varíola, o pequeno 

passou incólume à doença. Estava descoberta assim a 
propriedade de imunização. (O termo "vacina" seria, portanto, 

derivado de "vaca"). Jenner ficou com a fama mundial, mas 
parece não ter sido o primeiro realmente a inventar a vacina. O 

livro "A História e suas epidemias: a convivência dos homens com 
os microrganismos", do médico Stefan Cunha Ujvari, lançado 
pela Editora Senac, conta que muito antes disto os chineses já 
tinham criado seu método de imunização. Eles trituravam as 

cascas das feridas produzidas pela varíola, onde o vírus estava 
presente, porém morto, e sopravam o pó através de um cano de 

bambu nas narinas das crianças. O sistema imunológico delas 
produzia uma reação para o vírus morto e, quando expostas ao 

vírus vivo, o organismo já sabia como reagir, livrando os 
pequenos da doença.  

 
Texto 2 - Importância da vacinação  

    Vacinas são substâncias que possuem como função estimular 
nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos 
proteger contra determinada doença. Elas são produzidas a 
partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em 
nosso corpo de forma enfraquecida ou inativada. Apesar de não 
causar a doença, são capazes de estimular nosso sistema 
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imunológico. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso 
corpo um antígeno até então desconhecido. O corpo passa, com 
isso, a produzir anticorpos   contra ele. Nesse primeiro momento, 
a produção de anticorpos é relativamente lenta. Além da 
produção de anticorpos, o organismo produz células de 
memória, ou seja, células que, ao serem expostas novamente ao 
mesmo antígeno, serão capazes de produzir anticorpos mais 
rapidamente. Em virtude da presença de células de memória, 
uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de 
maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. À 
medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices 
caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a 
população está protegida. Apesar de parecer, muitas vezes, 
impossível proteger toda a população, a imunização tem dado 
resultados no Brasil e no mundo. Em nosso país, já ocorreu à 
erradicação da poliomielite e da varíola graças à utilização de 
vacinas. Além disso, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ocorreu 
a eliminação da circulação do vírus autóctone do sarampo em 
2000 e da rubéola desde 2009. Outras doenças também tiveram 
seus casos reduzidos, como é o caso do tétano neonatal. 
 
         Baseado na leitura dos dois textos responda : 
1-) Qual é a ideia principal do primeiro texto ( de que assunto o 
texto trata)? 
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
2-) O inglês Edward Jenner foi o primeiro realmente a inventar a 
vacina?  
_____________________________________________________ 
 
3-) Qual é a ideia principal do segundo texto? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 4-) Você acha que a vacinação é importante? Apresente 
argumentos (Se necessário , procure na internet.).  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
5-) Que doenças já foram erradicadas? (Erradicar: deixar de 
existir, eliminar) 
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 9-) Depois de ler o quadrinho abaixo, você consegue dizer em 
que parte da conversa está a piada? Justifique sua resposta. 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
           10-Observe a imagem abaixo: 

   
 Trata-se de: 

a) Uma carta. 
b) Um cartaz. 
c) Um poema. 
d) Uma fábula. 

 
 Tem a finalidade de: 

a) Informar que somente as gestantes devem se vacinar. 
b) Informar que somente os idosos devem se vacinar. 
c) Informar a data da campanha de vacinação. 
d) Informar que as crianças não precisam ser vacinadas. 

 
Leia o texto abaixo : 
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         A coruja e a águia  
   Coruja e águia, depois de muita briga 
resolveram fazer as pazes. 
 — Basta de guerra — disse a coruja. 
 — O mundo é grande, e tolice maior que o 
mundo é andarmos a comer os filhotes uma 

da outra. 
 — Perfeitamente — respondeu a águia. 
 — Também eu não quero outra coisa.  
— Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não 
comerás nunca os meus filhotes. 
 — Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 
 — Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, 
bem-feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, 
que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os 
meus. 
 — Está feito! — Concluiu a águia. 
 Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 
três monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. 
 — Horríveis bichos! — disse ela.  
 — Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas 
eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou 
amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das 
aves.  
— Quê? — disse esta admirada. 
 — Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha não se 
pareciam nada com o retrato que deles me fizeste…  
 
Moral da história: Para retrato de filho ninguém acredite em 
pintor pai.Já diz o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. 
 
 Fonte: http://roseartseducar.blogspot.com.br/2012/01/fabula-coruja-e-aguia.html 

Agora responda: 
01. Quem são os personagens principais? 
_____________________________________________________
_________________ __________________________________ 
 
02. A fábula tem algumas características especiais. Quais são 
elas? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
03. Como a coruja descreveu seus filhotes? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 04. Por que a águia não reconheceu os filhotes da coruja? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 05. Segundo a moral, há uma diferença no modo de as pessoas 
perceberem as outras. Explique. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_______________________ ______________________________ 
 
06. Transcreva uma fala de cada uma das personagens no texto:  
 
Coruja________________________________________________
_____________________________________________________ 
águia:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 
Leia novamente o texto A coruja e a águia e assinale as 
alternativas corretas: 
1) Um dia quando a águia estava caçando encontrou um ninho 
com: 
 a) dois filhotinhos lindos    c) dois filhotinhos horríveis  
b) três filhotinhos lindos     d) três filhotinhos horríveis 
 
 2) A coruja disse para a águia que seus filhotes eram: 
 a) lindos e tristes 
 b) lindos e alegres  
c) alegres e feios  
d) feios e tristes 
 
 3) A águia quando encontrou os filhotes da coruja não os 
reconheceu porque: 
 (a) achou-os muito bonitos 
 (b) eles eram horríveis para a águia 
 (c) eles estavam dormindo  
(d) eles estavam piando muito alto  
 
4) A moral “ Quem ama o feio, bonito lhe parece”, nos ensina 
que: 
 a) Não devemos amar as pessoas feias  
b) Quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia nos 
parecerá ser bonita.  
c) O amor torna as pessoas mais feias  
d) A beleza não é tudo.  
 
5) Essa história trata 
especialmente de: 
 a) incompreensão     (b) 
mentira   ( c) esperteza   (d) 
ingratidão  
 
6) Esse texto é:  
(a) uma poesia                      (b) 
Texto informativo 
 (c) um conto de fadas         (d) uma fábula  
 
Leia: 

http://roseartseducar.blogspot.com.br/2012/01/fabula-coruja-e-aguia.html


 

    
 

8 

 
O burro que vestiu a pele de um leão 

   Um burro encontrou uma pele de leão que um caçador tinha  
deixado largada na floresta. Na mesma hora o burro vestiu a pele 
e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora 
sempre que passasse algum animal. Todos fugiam correndo 
assim que o burro aparecia. O burro estava gostando tanto de 
ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o rei 
leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo zurro de 
satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa que ia fugindo com os 
outros parou, virou-se e se aproximou do burro rindo: – Se você 
tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. 
Mas aquele zurro bobo estragou sua brincadeira!  
 
Moral: Um tolo pode enganar os outros com o traje e a 
aparência, mas suas palavras logo irão mostrar quem ele é de 
fato. 
 (ASH, Russel; Fábulas de Esopo. Tradução Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 1994. p. 70.) 
 

Agora responda: 
 
01. No trecho “Mas aquele zurro bobo estragou sua 
brincadeira”, a palavra sublinhada refere-se à brincadeira 
 (A) do burro.  (B) do caçador.   (C) do leão.     (D) da raposa. 
 
 02. O burro “não conseguiu segurar um belo zurro de 
satisfação” quer dizer que o burro soltou um som de  
 
(A) alegria. (B) desânimo. (C) dúvida. (D) espanto.  
 
03. Para entender o texto, é preciso saber que o burro é um 
animal  
(A) bravo.     (B) esperto.    (C) tolo.      (D) feroz. 
 
04. O burro assustou os bichos quando 
 (A) encontrou uma pele de leão. 
 (B) estragou a pele de um leão.  
(C) segurou a pele de um leão. 
 (D) vestiu a pele de um leão. 
 
05. Todos os bichos fugiam correndo porque tinham medo de 
(A) burro.     (B) caçador.     (C) leão.       (D) raposa 
 
 06. O ponto de exclamação em "Mas aquele zurro bobo 
estragou sua brincadeira!" indica que a raposa está  
(A) chorosa.     (B) debochada.     (C) irritada.      (D) quieta. 
 
 

Interpretação textual 
 
1) Que tipo de texto é este? Justifique. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
 2) Quais são os personagens que participam dela? 
_____________________________________________________
______________________________ _______________________ 
 
3) Qual foi a brincadeira que o burro resolveu fazer? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
4) Como o burro começou a se sentir ao ver que toda a bicharada 
corria dele? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
5) Explique a frase: “Não conseguiu segurar um belo zurro de 
satisfação”. E quem foi que falou isso? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 
6) Como a raposa descobriu a farsa do burro? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 
7) Por que todos os bichos fugiam correndo? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 
8) Você achou o burro esperto? Justifique. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 9) O que conta a história ( resumo)? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 10) Explique o que você entendeu da moral. 
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_________________________________ ____________________ 
 
11) Que tipo de narrador 
tem o texto ? Explique. 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________ 
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12) Onde se passa a história? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
13) Através do texto dá para imaginar as características 
psicológicas dos personagens. Caracterize:  
a) O burro.  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
b) A raposa. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
Leia o texto ‘’ receituário’’ e responda as questões 01,02 e 03. 

 
 
O1. Esse texto é  
(A) uma receita médica. 
 (B) um atestado médico. 
 (C) um prontuário médico.  
(D) uma bula de remédios. 
 
02. Segundo o texto, (a) paciente atendido(a) é  
(A) uma menina de 9 anos.  
(B) uma menina de 2 anos. 
 (C) um senhor de 17 anos.  
(D) uma moça de 17 anos. 
 
03. A recomendação “AFASTAMENTO ESCOLAR POR 3 DIAS”, leva 
o leitor a deduzir que trata-se de  
(A) uma trabalhadora. 
 (B) um paciente idoso.  
(C) uma aluna em idade escolar. 

 (D) um Professor com problemas de saúde. 
 
 

FRASES 
 FRASE É SÃO PALAVRAS QUE JUNTAS TRANSMITEM UM 
PENSAMENTO. AS FRASES PODEM SER: 

• FRASES DECLARATIVAS AFIRMATIVAS: ELAS FAZEM UMA 
AFIRMAÇÃO, UMA DECLARAÇÃO SIMPLES. 

• FRASES DECLARATIVAS NEGATIVAS: ELAS NEGAM 
ALGUMA COISA. 

• FRASES INTERROGATIVAS: FAZEM UMA INTERROGAÇÃO, 
UMA PERGUNTA. 

• FRASES EXCLAMATIVAS: INDICAM SURPRESA, 
EXCLAMAÇÃO, ESPANTO, ADMIRAÇÃO, ALEGRIA, SUSTO, 
DOR, MEDO, ETC. 

• FRASES IMPERATIVAS: PASSAM UMA ORDEM OU 
PEDIDO. 

 
                                         EXERCÍCIOS 
1.CLASSIFIQUE ADEQUADAMENTE AS FRASES ABAIXO: 
 

A) POR FAVOR, FECHE A JANELA. 
R.:___________________________________________________ 
 

B) HOJE NÃO VOU TRABALHAR. 
R.:___________________________________________________ 
 

C) JOÃO SABE JOGAR. 
R.:___________________________________________________ 
 

D) QUE BELO CACHORRO! 
R.:___________________________________________________ 
 

E) VENHA CÁ, JOANA. 
R.:___________________________________________________ 
 

F) CARMEM GOSTA DE LARANJA. 
R.:___________________________________________________ 
 

G) QUE HORAS SÃO? 
R.:___________________________________________________ 
 

H) QUE BOLO DELICIOSO! 
R.:___________________________________________________ 
 

I) CARLOS NÃO VEIO TRABALHAR. 
R.:___________________________________________________ 
 

J) A JANTA ESTÁ PRONTA? 
R.:___________________________________________________ 
 

K) O PALHAÇO É ENGRAÇADO. 
R.:___________________________________________________ 
 
 2.ESCREVA UMA FRASE NEGATIVA, UMA INTERROGATIVA E UMA 
EXCLAMATIVA QUE CONTENHAM A PALAVRA CARRO: 
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A) NEGATIVA: 
R.:___________________________________________________ 

B) INTERROGATIVA: 
R.:___________________________________________________ 

C) EXCLAMATIVA: 
R.:___________________________________________________ 
 
 3.PASSE AS FRASES AFIRMATIVAS PARA NEGATIVAS: 
 

A) O RAPAZ FEZ UM ELOGIO PARA A MOÇA. 
R.:___________________________________________________ 
 

B) CAMILA PERDEU SEU CARTÃO. 
R.:___________________________________________________ 
 

C) O CÉU ESTÁ LINDO. 
R.:___________________________________________________ 

D) JULIO É UM BOM DIRETOR. 
R.:___________________________________________________ 
 

 

 

Calor 
 Calor é a energia que é transferida de um corpo 
para outro quando existe uma diferença de temperatura. 
 Calor também é chamado de energia térmica. 
 Existem fontes naturais (que vem da natureza) e 
artificiais (que são produzidas pelo homem) de calor. 

• Fontes naturais de calor: o sol, raio, corpo humano, 

centro da terra, etc. 

• Fontes artificiais de calor: forno , secador de cabelo, 

ferro elétrico, lâmpada acesa, etc. 

 Com a ação do calor um corpo pode variar de 
temperatura, mudar de estado físico e dilatar. Ao receber 
calor o corpo esquenta, aumentando de temperatura. 
Quando perde calor ele esfria, diminui de temperatura. 
 O instrumento utilizado para medir a temperatura é 
o termômetro.  
  

Questões  

 

1) De acordo com o texto o que é calor? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) De que outra maneira podemos chamar o calor? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) Cite algumas fontes naturais de calor: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

4) Cite algumas fontes artificiais de calor: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

5) O que o calor causa nos corpos? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6) Qual a função do termômetro? 

_____________________________________________________ 
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 Observe as imagens , dê um nome ao personagem e escreva 

uma história. 
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Gráficos 

 

 
 

Observe  com atenção ,o gráfico abaixo, e responda   



 

    
 

13 

corretamente: 

1-Qual é o título do gráfico? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2-Os dados são de quais localidades? 

_____________________________________________________ 

3- Quantos casos foram confirmados na China , no dia 

03/02/2020? 

_____________________________________________________ 

4-Quantos casos foram confirmados na Província de Hubei nesse 

dia( 03/02/2020)? 

_____________________________________________________ 

5-Qual foi a diferença entre as duas localidades? 

_____________________________________________________ 

6-Qual dos locais apresentados apresentou um maior número de 

pessoas confirmadas? 

_____________________________________________________ 

7-Qual é a Fonte dessas informações? 

____________________________________________________ 

 

 

1) USANDO ALGARISMOS, ESCREVA OS NUMERAIS EXPRESSOS 

POR: 

A) MIL ,DUZENTOS E TRINTA E OITO1.000+ 200+ 30 + 8 = 1238 

B)TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS 

______________________________________ 

C)CINCO MIL , QUINHENTOS E QUATRO 

________________________________________________ 

D)OITO MIL, TREZENTOS E QUINZE 

_________________________________________________ 

E) CENTO E DOIS MIL, DUZENTOS E 

TREZE__________________________________________ 

F) MIL , CENTO E TRINTA E SEIS 

____________________________________________ 

 

2) ESCREVA O NÚMERO FORMADO POR: 

A) 2 UNIDADES DE MILHAR+1 CENTENA + 5 UNIDADES 

_________________ 

B) 3 DEZENAS DE MILHAR + 1 UNIDADE DE MILHAR+4 CENTENAS 

+ 9 DEZENAS + 7 UNIDADES 

________________ 

C)9 CENTENAS + DEZENAS___________________________ 

 

3) ESCREVA O NÚMERO FORMADO POR: 

A) 300 + 70 +6 =___________ C) 1.000+ 400 + 10 =_________ 

B) 7.400 + 20 + 2 =_________ D) 12.000+ 300 + 20 + 9 =_________ 

 

Em um número, cada lugar que um algarismo ocupa é 

chamado de ordem e cada ordem tem um nome. Veja um 

exemplo e responda às questões a seguir. 

 

a) Que número está representado nesse quadro? 

_________________ 

b) Como se lê esse número? 

________________________________________________ 
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c) Qual o valor posicional do algarismo que está na ordem da: 

 

Unidade de milhar? ________ Centena? ________  

        Dezena? ___________ Unidade? __________ 

 

2 - Na gincana da escola participaram quatro equipes. Observe 

no gráfico o total de pontos das equipes e 

responda às questões abaixo. 

 

A)Qual é a diferença entre os pontos das equipes B e C? 

 

 

____________________________________________________ 

b) Quantos pontos a equipe D precisaria ter feito para empatar 

com a equipe C? 

 

 

____________________________________________________ 

3 – Indique no quadro de ordens os números representados com 

material dourado, depois decomponha-os em 

unidades e escreva como se lê cada número. 

 

4 - No número 7.631, o algarismo 6 equivale a: 

         A ) 6 unidades de milhar.  

         B) 6 centenas simples.  

         C) 6 dezenas simples. 

          D) 6 unidades simples. 

 

5 - Assinale a alternativa que corresponde ao resultado de 1.000 

+ 200 + 50 + 4.  

  a)  (    ) 1.254 

  b) (   ) 12.054  

 c) (    ) 12.504  

 d) (    ) 120.054 

6– Arme, efetue e escreva o resultado por extenso: 

a) 3.957 - 774 = 

____________________________________________________ 

b) 1.550 + 2438 = 

____________________________________________________ 

c) 981 + 747 = 

_____________________________________________________ 

d) 7.520 - 392 = 

_____________________________________________________ 

 

7- Em qual dos ábacos abaixo está o resultado de 2.059 + 1.416? 

 

 

 

8- Leandro é motorista de caminhão. Na tabela está indicada a 

distância que ele percorreu em cada dia de uma semana. 
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a) Em que dia da semana Leandro percorreu a menor distância? 

_______________________________ 

b) Quantos quilômetros Leandro percorreu na terça-feira? 

____________________________________ 

c) Escreva os números na tabela em ordem crescente. 

 

 

10- Um programa de música popular brasileira começa 6h e 

50min. O programa seguinte começa às 7 horas 

e 35 min. Quantos minutos dura o programa de música popular 

brasileira? 

 

a) 35min.     b)40min.     c) 45min.       d)50min. 

 

11- Faltam 4 semanas e 5 dias para Jonas completar 10 anos. 

Quantos dias faltam para o aniversário dele? 

a) 28 dias. 

b) 33 dias. 

c) 40 dias. 

d) 43 dias. 

 

12 -Marcos comprou uma bicicleta por R$ 358,00. Ele pagou com 

4 notas de cem reais. Quanto ele recebeu 

de troco? 

 

a) 22,00.       b)32,00.     c)42,00.       d)52,00. 

 

 

 

Leia com atenção e resolva os problemas 

 

01- Felipe mora em uma rua com 13 casas. Na rua de Felipe 

disponibilizaram 169 máscaras, para proteção contra o 

coronavírus (COVID-19). Como distribuíram igualmente, 

quantas máscaras cada casa irá receber? 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

02- Em uma escola, as turmas de 5.o ano resolveram 

elaborar cartazes para a prevenção contra o coronavírus e 

espalhar pelas ruas do bairro. Os alunos serão divididos, 

igualmente, em 15 grupos. Sabendo que são 150 alunos no 

total, quantos alunos haverá em cada grupo? 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

03- Em uma cidade o número inicial de casos de 

coronavírus foi 456. Com o controle e a prevenção, os casos 

diminuíram para 235. Qual a diferença da quantidade de 

casos iniciais para a quantidade de casos após o controle e 

prevenção? 
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_________________________________________________ 

 

04- Observe a tabela abaixo. Ela mostra a quantidade em 

litros de álcool gel necessários para alguns 

estabelecimentos atenderem o público por dia. 

 

 

a) Se o dono do restaurante for o mesmo dono do 

supermercado, quantos litros de álcool gel ele deverá 

comprar  por dia? 

 

 

_______________________________________________ 

b) Uma loja comercial só conseguiu 245 litros para hoje. 

Quantos litros de álcool gel esta loja terá que pedir 

emprestado? 

 

 

______________________________________________ 

 

c) Se juntarmos a quantidade, em litros, de álcool gel de 

todos os estabelecimentos da tabela, quantos litros 

teremos no total? 

 

 

______________________________________________ 

05. Em 14 de março, casos confirmados de coronavírus vão 

a 154 mil no mundo Considerando o número 154 000, 

determine: 

a) a decomposição em diferentes ordens: 

_________________________________________________ 

b) o algarismo de maior valor absoluto: 

_________________________________________________ 

c) o algarismo de menor valor relativo sem ser zero: 

_________________________________________________

d) o valor relativo do algarismo de maior valor absoluto: 

_________________________________________________ 

06. Bruno comprou na farmácia 3 frascos de álcool gel e 5 

máscaras. Veja os preços de cada um: 

 

a) Quanto Bruno gastou com álcool gel?________________ 

b) Quanto ele gastou com as máscaras?________________ 

c) Quanto Bruno gastou ao todo?_____________________ 

d) Sabendo que ele pagou com 3 notas de R$ 50,00, quanto 

recebeu de troco?__________________________________ 

 

07. Um hospital vai distribuir, igualmente, 1 976 frascos de 

álcool gel para 9 bairros de um pequeno município. 

Quantos frascos cada bairro irá receber? 

 

 

________________________________________________ 

08. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
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Números Primos/Divisores 

1-Marque a alternativa em que há somente números 

primos: 

a)2,14,47,98,0 

b)2,3,6,9,12,25 

c)2,3,5,7,13,19 

d)2,3,4,5,6,7,8 

 

2-Determine os dividores de: 

a)42 

D(42)= 

 

 

b)25 

 

 

 

 

c)12 

 

 

 

 

 

d)10 

 

 

 

 

e)8 

 

 

3-Marque um X na opção correta em relação ao número 1: 

 a)(   ) O número 1 é primo porque é divisível somente por ele 

mesmo. 

 b)(   ) O número 1 não é primo nem composto porque só tem 1 

divisor. 

 

       4- Números compostos são aqueles que possuem: 

A) (   ) Mais de 2 divisores. 

B) (   ) Mais de 2 dígitos . 

     

      5- Quantos divisores tem o número 30? 

___________________________________________________ 

 

6-Decomponha em fatores primos( fatoração) os seguintes 

número: 

a)30 

 

 

 

b)60 

 

 

 

 

c)90 

 

 

 

 

d)45 

 

 

 

 

e)15 
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MMC / MDC 

1-DETERMINE O MDC de 

 A)(30 e 60)  

 

 

 

 

 

 

 

B)(5 e 6)  

 

 

 

 

 

 

C)(22 ,34)     

 

 

 

 

 

 

 

D)48,12 

 

 

 

 

E)35,7 

 

 

 

2-Determine o MDC: 

A)(16,24) 

 

 

 

 

 

 

 

B)(12,20) 

 

 

 

 

 

C)(12 ,20 ,24) 

 

 

 

 

 

 

 

D)(35,40) 

 

 

 

 

 

 

E)(27,28) 
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Expressões numéricas 

1-Resolva as expressões abaixo: 

a)18 : 2 x 5 + 6 – 4 = 

 

 

 

 

b) 240 : 3 + 5 – 19 = 

 

 

 

 

 

c) 270 : 9 – 3 + (11 + 25 x 2) = 

 

 

 

 

 

d)(640 – 50 x 8) : 6 – 32 = 

 

 

 

 

e)3 + (16 – 4 x 3) – 6 : 2 = 

 

 

 

 

 f)78 : 2 + (9 x 5) – 33 = 

 

 

 

 

 

g) 2 x (7 – 4) – 12 : 3 + 25 = 

 

 

 

 

 

h) 15 + 3 x 7 – 2 x 3 + 8 : 2 = 

 

 

 

 

 

 

i) 23 x 0 +2 x0= 

 

 

 

 

 

j) 45 + 4 x 3= 
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Português 

1- Leia o poema abaixo e responda as questões. 

 

2- Do que o poema se trata? 

______________________________________________  

3-  O que a Bete quer ser? 

______________________________________________ 

4- As pessoas do poema têm sonhos do que querem ser 

quando crescer, as opções são quase infinitas, então, 

escreva o que pretende ser quando crescer e o porquê 

da escolha. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

5-  Cite cinco profissões que você conhece, além das 

existentes no poema. 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

SUBSTANTIVOS  

  1-Escreva os substantivos derivados das palavras abaixo: 

Pedra:______________________________ 

Terra :______________________________ 

Laranja:_____________________________ 

2) Escreva os substantivos primitivos das palavras abaixo:  

a) Cafezal: ____________________ 

 b) Canavial: ___________________  

c) Avicultor: ___________________  

d) Oliveira: ___________________ 

 

3) Escreva uma frase para cada palavra abaixo:  

a)Pedra__________________________________________

b)Laranja_________________________________________  

c) Terra__________________________________________  

d) Cafezal________________________________________  

e) Canavial _______________________________________ 

 

 4) Escreva três substantivos de cada:  

a) Comum: 

_________________________________________________ 

b) Próprio: 

_________________________________________________ 

c) Primitivo: 

_________________________________________________ 

d) Derivado: 

_________________________________________________ 

e) Abstrato: 

_________________________________________________ 

f) Concreto: 

_________________________________________________ 

g) Simples: 

_________________________________________________ 

h) Composto: 

_________________________________________________ 

i)Coletivo: 

________________________________________________ 
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Sons do X 

1- Classifique as palavras abaixo de acordo com o som do X:  

MEXER       EXATO     FLUXO      MÁXIMO     PUXAR    EXATAMENTE 

MAXILAR     AUXÍLIO    XALE     ÊXITO     PARADOXO     PRÓXIMO 

 

 

 

2-Nas palavras abaixo o X se apresenta com sons diferentes, ao 

lado de cada palavra, especifique que som é esse:  

a) Xampu: _____________________  

b) Exagero: ____________________ 

 c) Aproximar: __________________  

d) Reflexo: _____________________  

e) Abacaxi: _____________________  

f) Exemplo: ____________________  

g) Máximo: _____________________  

h) Crucifixo: ____________________ 

 i) Enxurrada: ___________________ 

 j) Exibição: ____________________ 

 k) Excelente: ___________________ 

 l) Tóxico: ______________________  

m)Peixe: _______________________  

n) Exercito: _____________________  

o) Exceção: ____________________  

p) Táxi: _______________________ 

 

3-Complete as palavras abaixo de maneira adequada: 

 a) Afrou ____ar                     b) Pu ____ar                    c) ____aveiro 

d) Fa ____ina                         e) Acol ____oado             f) Fle ____a 

g) Gordu ____o                      h) ____urrasco                i) Pon ____e 

j) Abai ____o                   k) ____ícara                  l) Vê ____ame 

m)Quei ____ar                n) ____aminé               o) ____ama           

p) ____afariz                 q) Ei ____o                        r) Em ____arcado 

s) Em ____urrada            t) Me ____a                  u) Co ____ilar  

 

4-4) Escreva 10 frases contendo palavras com x:  

a) 

_____________________________________________________

__________ __________________________________________ 

b) 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

c) 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

d) 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

e) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

f) 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

g) 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

h) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

i) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

j) 

____________________________________________________ 
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Todos têm história 

    […] Quando eu nasci, da barriga da minha mãe, meu pai 

procurava um lugar bom para vivermos bem. Eu era criança, meu 

pai pescava, caçava, buscava frutas para minha mãe poder comer 

durante meu crescimento. Quando eu tinha dez anos, já pescava, 

caçava, buscava frutas para meu pai, minha mãe, minha irmã, 

meu irmão. Até hoje cuido da minha família. Quando eu tinha 

dez anos, gostava de brincar com meus amigos, jogava bola, […], 

ia para a praia, […] flechava peixe, brincava de esconder, de 

guerreiro brigando com os adversários, me divertia quando tinha 

festa. Hoje, nesta época, sou um jovem apaixonado, gosto de 

estudar, gosto das festas, gosto de me divertir com meus amigos, 

gosto de ouvir histórias que meu pai conta, presto atenção no 

que os velhos explicam […]. 

 MEC – Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Trechos de Geografia 

indígena Brasília: Instituto socioambiental, 1996.  

Responda 

1) Quem é o personagem principal do texto? Como você 

descobriu? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2) Quais informações sobre a vida desse personagem são 

relatadas notexto? 

 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

3) É possível saber informações sobre a vida do personagem? 

Quais?  

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 4) O que há de semelhante e de diferente entre sua história e a 

do personagem do texto? 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

5) Você já pensou na sua história? Que acontecimentos fazem 

parte da sua vida? 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

A escravidão na África e o comércio de gente 

    A relação de escravidão se estabelece quando uma pessoa se 

torna propriedade de outra, perdendo o direito à liberdade e 

sendo obrigada a 

trabalhar para seu 

dono sem receber 

nenhum 

pagamento pelo 

trabalho realizado. 

Nas sociedades em 

que ela se 

estabeleceu, o escravizado podia ser vendido, comprado, doado, 

alugado ou mesmo maltratado por seu dono, sem que isso 

constituísse um crime. A escravidão de seres humanos não se 

iniciou no século XV. Esta prática já existia desde os tempos 

antigos em sociedades como Roma, China e Grécia, entre outras. 

Algumas pessoas escravizavam outras por considerá-las 

diferentes, inimigas ou inferiores. A escravidão na Antiguidade 

poderia acontecer por vários motivos, tais como: guerras 

(prisioneiros), dívidas, crimes, falta de recursos para sobreviver 

etc.  

        Na África, já havia escravidão antes mesmo da chegada dos 

europeus. EM geral, ela ocorria pelos motivos citados 

anteriormente. Cada sociedade tratava seus escravos de maneira 

diferente e, em muitos casos, eles eram incorporados ao grupo 

após algum tempo.  
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     Os portugueses inauguraram um novo tipo de escravização, 

que incluía o tráfico internacional, já que os africanos eram 

levados para outros continentes. Essa prática pode ser chamada 

de “comércio de gente”.  

    Durante os mais de 300 anos em que houve escravidão no 

Brasil, pessoas de diversas regiões da África vieram para o país. 

Essas pessoas eram utilizadas como mão de obra em diversas 

atividades econômicas da colônia portuguesa, principalmente na 

produção do açúcar, na criação de gado e na mineração. 

Responda 

1) O que é escravidão?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 2) A escravização de pessoas iniciou-se no século XV? Explique. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 3) Por que os seres humanos escravizam seus semelhantes?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4) O que significa a expressão“comércio de gente”?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5) Durante o período em que houve escravidão no Brasil, pessoas 

de diversas regiões da África vieram para o país. Como essas 

pessoas eram utilizadas? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

                Os jesuítas  

    Um dos objetivos dos 

portugueses nas novas 

terras era converter os 

povos à sua religião, ou 

seja, ao catolicismo. 

Assim que chegaram ao 

Brasil, uma das 

primeiras coisas que eles fizeram foi rezar uma missa. 

   Os religiosos jesuítas vieram ao Brasil com os primeiros 

portugueses para convencer os povos indígenas a abandonar sua 

religião e adotar o catolicismo – algo que depois seria feito 

também com os africanos. Apesar das ameaças, muitos indígenas 

e africanos conseguiram preservar algumas de suas crenças 

misturadas às da religião cristã. 

    Para diminuir a resistência dos indígenas, os jesuítas criavam 

aldeamentos, chamados de missões, para afastar os povos de sua 

comunidade e lhes transmitir a cultura e a educação européias. 

Às vezes, as missões agiam de forma autoritária e violenta. Por 

isso, muitas foram ineficientes. 

   Alguns missionários, como padre Manuel da Nóbrega, não 

concordavam com as transformações radicais e súbitas nos 

costumes dos povos indígenas. Ao contrário dos outros, eles 

propunham uma aproximação com os indígenas, levando-os para 

perto das vilas a fim de facilitar a evangelização. 

    

RESPONDA 

 1) Com relação à religião, qual era o objetivo dos portugueses 

nas novas terras?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 2) Para que os religiosos jesuítas vieram ao Brasil com os 

primeiros portugueses?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) O que os jesuítas faziam para diminuir a resistência dos 

indígenas?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 4) Com o que alguns missionários, como o padre Manuel da 

Nóbrega, não concordavam?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5) O que esses missionários propunham? 

_____________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____ 

 

As expedições e as riquezas da nova terra 

     Nos primeiros trinta anos após a chegada dos portugueses, 
não houve grande interesse por parte de Portugal pelas terras 
brasileiras.  
       Foram enviadas somente expedições para fazer o 
reconhecimento da terra e verificar se existiam riquezas. 
Encontraram o pau-brasil, primeiro produto extraído da terra.  
         Além de Portugal, que reservou para si a exclusividade da 
exploração, outros países também tinham interesse em 
comercializar a madeira. 
         O rei de Portugal enviou então outras expedições para 
proteger o litoral dos invasores em busca do pau-brasil. 
 

RESPONDA: 
1) Qual era o objetivo das expedições que vieram para o Brasil 
depois de Cabral? Quem os portugueses obrigaram a trabalhar 

para eles?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
2) O que fizeram os portugueses para ganhar dinheiro com as 
terras conquistadas, isto é, qual foi sua primeira atividade 
econômica no local?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3) Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil e a entregavam 
aos portugueses em troca de objetos. Em sua opinião, os 
indígenas eram enganados? Por quê?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4) Escreva o nome de algumas atividades econômicas 
desenvolvidas hoje no Brasil.  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 5) Descreva com suas palavras, o sentido da seguinte frase: “O 
Brasil se tornou uma colônia de Portugal”. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

________________________
________________________
_____ 
 

O direito de ser indígena 
     Eu vou falar agora, sou um 
chefe wayampí. É um chefe 
wayampí quem vai falar, eu 
vou falar agora. Essa é a 
terra dos nossos ancestrais.  

     Meus ancestrais ocuparam esta floresta há muito tempo. […] 
Nós ficamos por aqui, no lugar que transformamos em nossa 
floresta. Nós ocupamos toda a área. São muitos os parentes, eles 
se deslocam na área, procurando caça, depois voltam para a 
aldeia. E todos vêm moquear na aldeia. Por isso, os limites da 
área não podem ser pequenos. […]  
    Por isso, quando os garimpeiros cavam minha terra, ah!, eu 
não gosto. 
     […] Eles poluem nossa água. Quando eles sujam nossa água é 
ruim.  
     Onde haverá água? Nós, wayampí, não bebemos água poluída. 
Nós a reconhecemos. A água está lamacenta, não presta. […]  
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     Eles exterminam a caça em nossa terra. Eles matam tudo. […]      
     Nossa terra é valiosa, é cara. É muito valiosa nossa terra! 
Somente aqui existem rios e igarapés, existe floresta. É ruim 
acabaçar com a floresta. É somente aqui, em nossa terra, que 
sobraram árvores. Vocês desmataram.  
     Por que vocês limparam tudo? […] Vocês estão me ouvindo? 
Estão me entendendo?  
    Vocês ouviram minhas 
palavras. Sou eu quem está 
falando. Um chefe. Sou 
índio. Índio. Parem! Parem 
de roubar nossa terra! Sou 
chefe índio que fala para 
vocês. Eu sou diferente. Não 
sou o bicho. Sou um índio. 
Eu falei de minha terra. Não 
mexam em nossa terra. […] 
 
 Citado em: Gilberto Azanha e 
Virgínia M. Valadão. Senhores destas terras. Os povos indígenas no Brasil: da 
colônia aos nossos dias. São Paulo: Atual, 1991. P.62-66 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESPONDA: 
1) Em que tipo de fonte para  estudo da História se baseia este 
texto? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
 2) De que trata esse depoimento?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 3) Porque o chefe Waiwai pede que não invadam a terra de seu 
povo?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 4) Para garantir os direitos dos povos, após muitas lutas, 
reivindicações e discussões, foram elaborados documentos 
importantes. Qual é o nome da declaração composta por 30 
artigos?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 5) Qual é o significado da frase: “O direito de ser indígena”? O 

que podemos fazer para garantir esse direito? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Lutas e resistências 
   Existiam várias formas de resistência à escravidão: suicídios, 
assassinatos de feitores e de senhores, além de sabotagem no 
trabalho, porém a mais usual era a fuga. 
   Os que fugiam costumavam esconder-se nas matas ou nos 
arredores das cidades; sozinhos ou em grupos, organizavam-se 
para poder sobreviver. Alguns deles formavam comunidades que 
foram chamadas de quilombos. Essas comunidades ficavam, em 
geral, em locais escondidos no meio da mata e contavam com 
sistemas de proteção contra ataques. Houve alguns quilombos 
próximos a centros urbanos e, nesses locais, os quilombolas, 
como eram conhecidos os habitantes dos quilombos, mantinham 
contato e comércio com a população local. 
    Os quilombolas cultivavam seus próprios alimentos, criavam 
animais, caçavam, pescavam, trabalhavam com mineração e 
montavam pequenas oficinas, onde fabricavam suas roupas, seus 
móveis e seus instrumentos de trabalho. 
    O sistema de justiça nos quilombos era bem severo. Crimes de 
adultério, roubo, deserção e homicídio eram punidos até com a 
pena de morte. A vida no quilombo era comunitária. Os 
quilombolas dividiam as tarefs e a produção. Lá podiam se 
organizar de acordo com seus costumes e suas tradições, tanto 
os trazidos da África quanto os adquiridos no Brasil. 
     O mais famoso de todos os quilombos foi o de Palmares, 
considerada a maior comunidade de escravos fugidos do Brasil. A 
repressão dos senhores e das autoridades do governo era muito 
forte tanto para as fugas quanto para todas as outras formas de 
resistência à escravidão. 
    

Responda: 
1) Os escravizados aceitavam sua situação? Justifique sua 

resposta. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
  2) Quais eram as formas de resistência à escravidão usadas 
pelos escravizados? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 3) O que eram os quilombos?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 4) Como era a vida nos quilombos?  
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
5) Por que a palavra quilombo é usada como sinônimo de 
resistência? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Português 
Leia: 

Dona Maria 

 Me desculpe vir aqui desse jeito 
 Me perdoe o traje de maloqueiro  

De camisa larga e boné pra trás 
 Bem na hora da novela que a senhora gosta mais  

 
Faz três dias que eu não durmo direito  

Sua filha me deixou desse jeito 
 E o que ela mais fala é que a senhora é brava  

Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa [... ]  
 

https://www.letras.mus.br  
 

1.Analise o trecho da canção “Dona Maria” do cantor Thiago 
Brava com (part. Jorge) e faça um círculo ao redor da sílaba 
tônica das palavras abaixo:      

 
2-classifique as palavras abaixo quanto à sílaba tônica em 

oxítona, paroxítona ou proparoxítona.  
 
amor_________________________________________________
segredo______________________________________________ 
término______________________________________________ 
recente_______________________________________________
arrumando____________________________________________
revirou_______________________________________________
bagunçar_____________________________________________
mente________________________________________________
minha________________________________________________
insiste_______________________________________________ 
 
3-Pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. 

 
 
4-1) Escreva o feminino dos substantivos abaixo: 
 a) Juiz: _______________________  
b) Advogado: __________________ 
 c) Médico: ____________________  
d) Cantor: ____________________  
e) Ator: ______________________  
f) Cozinheiro: _________________  
g) Costureiro: _________________  
h) Conde: _____________________  
i) Imperador: _________________  
j) Escritor: ____________________  
 
2) Utilizando os artigos O ou A, determine o gênero dos 
substantivos abaixo: 
 a) ____ eclipse  
b) ____ clã  
c) ____ derme  
d) ____ cal 
 
 3) Escreva uma frase para cada substantivo abaixo:  
a) O grama: 
_____________________________________________________
____ _______________________________________________ 
b) A grama: 
_____________________________________________________
_________ ___________________________________________ 
c) O rádio:  
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
d) A rádio:  
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
e) O capital: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
f) A capital: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
g)  O coral: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
h) A coral: 
_____________________________________________________  

https://www.letras.mus.br/
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Gênero textual: Cardápio 

      O cardápio é um gênero textual de cunho 
informativo/descritivo, seu principal objetivo é informar e 
orientar o consumidor sobre pratos e produtos oferecidos no 
estabelecimento. Os cardápios podem variar de acordo com o 
local e podem ser utilizados em restaurantes, bares, lanchonetes, 
sorveterias, etc. Geralmente a estrutura de um cardápio é 
organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço. 
Esses produtos geralmente são separados por categoria 
conforme segue modelo abaixo: 

 

 
 
As principais características contidas em um cardápio são: 
 -nome da empresa; 
 -categorias: alimentos, bebidas, etc.  
-tipo do prato(pode vir especificando os alimentos 
- cozido, frito, etc.) 
 -o valor do prato e/ou alimento. 
 
 Analise o cardápio acima e responda: 
1.Os cardápios, em geral, são divididos em seções. Por quê?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
2.Dos itens apresentados acima, quais você escolheria para fazer 
uma refeição rápida?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

3.Quais comidas são as mais caras nesse cardápio?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4.Quais alimentos são mais saudáveis os sucos, as massas ou os 
itens da entrada? 
_____________________________________________________ 
 
 5.No cardápio do “Restaurante do Povo” qual alimento é o seu 
favorito?  
_____________________________________________________ 
 
 
6.Elabore seu cardápio de alimentação semanal. Nele deverá 
conter café da manhã, almoço, lanche e jantar. Não esqueça de 
ilustrá-lo. 
 
 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Gênero textual: Convite  
    O convite é um gênero textual cujo objetivo maior é 
estabelecer uma comunicação sobre um determinado evento. 
Portanto todas as informações contidas nele devem ser claras 
para que o leitor compreenda a mensagem. 
Observe: 

 
 

 
 
   Existem convites com vários objetivos: convites para 
aniversários, para casamentos, para um chá, entre outros. 
Podemos classificá-los em formais e informais.  
Os formais, por exemplo, são destinados para uma festa de 
casamento, para um formatura, etc. 
 Os informais são destinados para uma festa de aniversário ou 
para um chá, por exemplo.  
Observe alguns exemplos de convites: 

 

 

 
 
Lembrando:  
Em um convite não podem faltar: 
 -O objetivo; 
 -Geralmente o nome do(s) destinatário(s);  
-A mensagem; 
 -O remetente (o nome de quem envia); 
 -O local, a data e a hora do evento. 
 1.Leia abaixo o convite de uma aluna do 2º ano do Ensino 
Fundamental: 

 
Agora retire do convite acima: 
 a.Objetivo: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
b.Destinatário: ________________________________________ 
c.A mensagem: 
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
d.O local do evento: 
___________________________________________________ 
e.A data em que vai ocorrer o evento: 
_____________________________________  
f.O horário que irá ocorrer o evento: 
_______________________________________  
g.O remetente: 
_________________________________________ 
 
 2.Agora é a sua vez de escrever um convite para a sua festa de 
aniversário: Não esqueça de ilustrá-lo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       Histórias em Quadrinhos 
  As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela 
linguagem verbal e não verbal. Essas histórias são apresentadas 
dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e 
a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também 
histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem 
é transmitida somente através dos desenhos e das expressões 
faciais. Há também as onomatopeias que são os sons, ruídos 
reproduzidos por letras e desenhos. Também há os recursos 
gráficos que em sua maioria são os símbolos e sinais que 
aplicados aos desenhos, acrescentam-lhe sensações, 
movimentos, etc. 

 
1.Analise as cenas abaixo, em seguida, crie um diálogo e escreva 
dentro dos balões. Não esqueça de dar um título para a sua 
história. 
Título:_____________________________________________ 

 
 

 
Propaganda 

   A Propaganda é o conjunto de técnicas destinadas a influenciar 
opiniões. É desenvolvida por meio de veículos de comunicação e 
pode ser de ideias, produtos ou serviços. Para elaborar uma 
propaganda, temos de observar os seguintes itens: a. Qual é o 
produto a ser oferecido. b. Que linguagem será utilizada? (formal 
(culta ou padrão), informal ( coloquial). c.Qual é o público-alvo. 
d. Qual veículo de comunicação que será usado, TV, 
rádio,imprensa escrita(revista, jornal) etc. e.Qual slogan deve ser 
criado para a propaganda (frase marcante e de fácil 
memorização que mostra as qualidades de um produto ou de um 
serviço).  
 
 
1.Observe a propaganda abaixo: 
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a.Qual loja ou produto é anunciado na propaganda 
acima?  
__________________________________________ 
 
b.Esta propaganda é destinada a qual público-alvo? 
__________________________________________ 
 
c.Qual é o slogan dessa propaganda? 
__________________________________________ 
 
d.Qual veículo de comunicação é utilizado para a 
divulgação dessa loja ou produto?  
__________________________________________
__________________________________________ 
 
2.Agora é hora de recortar uma propaganda de um 
jornal ou revista, colar no espaço abaixo e 
responder algumas questões: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.Qual loja ou produto é anunciado na propaganda 
acima? 
_________________________________________ 
 

 b.Esta propaganda é destinada a qual público-
alvo? 
__________________________________________ 
 
 c.Qual é o slogan da propaganda que você colou 
acima? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 d.Qual veículo de comunicação é utilizado para a 
divulgação dessa loja ou produto?  
__________________________________________ 
 
3.Crie uma propaganda bem criativa para o 
produto abaixo, não esqueça do slogan. Bom 
trabalho! 
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Jornal 
  Importante meio de comunicação. É com a leitura 
de um jornal impresso tomamos conhecimento de 
fatos importantes que acontecem no Brasil e no 
mundo. Existem jornais de diversos tipos, mas 
todos eles têm formas parecidas: páginas soltas, 
encaixadas umas às outras.  
   Em um jornal também temos ANÚNCIOS: Quando 
queremos comprar, vender, encontrar alguma 
coisa, escrevemos um anúncio. Porém é 
importante saber que ele não se restringe apenas a 
um jornal; podemos encontrar anúncios em 
revistas, folhetos, cartazes de rua, na televisão, no 
rádio e até no cinema. E um anúncio pode ser 
escrito ou falado.  
Observe o anúncio abaixo: 

 
 
A)O  que está sendo anunciado? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
B)Qual palavra está destacada , para chamar 
atenção ao anúncio? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
c)Quais as exigências ( perfil) ? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 
d)Faça um anúncio dos produtos abaixo, utilize 
palavras que convença o consumidor a comprar 
seu produto, seja criativo: 
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CHARGE 
Charge: desenho humorístico, com ou sem 
legenda, encontrado em jornais e revistas, tendo 
como tema algum acontecimento atual. Encontre 
em revistas ou jornais uma charge e cole-a no 
espaço abaixo: 

 

 
1.Responda: a.Qual é o tema da charge que você 
colou acima? 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
b.Quem são as personagens? 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 c.O tema que a charge apresenta é atual? 
Comente. 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
2.Faça a leitura da Charge abaixo e responda: 

 

a.Defina o tema da charge em apenas uma 
palavra? 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 b.Explique porque o policial parou o motorista? 
__________________________________________
__________________________________________  
 
c.O tema que a charge apresenta é atual? 
Comente. 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
PESQUISE : 
O que é racismo? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Agora é sua vez de produzir no espaço abaixo uma 
charge com um tema atual, seja criativo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

33 

Narração 
Narrar é contar uma história real ou fictícia. Para 
criar uma história é só escolher o assunto, 
selecionar as palavras e usar a imaginação. A 
narração pode ter o foco narrativo em 1ª ou 3ª 
pessoa: Na 1ª pessoa você conta algo que viveu. Na 
3ª pessoa você conta algo sobre alguém. O 
narrador pode ser observador: aquele que apenas 
observa e conta os fatos e narrador personagem 
que é aquele que conta e participa da história.  
 
1.Invente uma história utilizando as expressões 
abaixo. O foco narrativo deverá ser em 1ª pessoa. E 
não se esqueça de dar um título a sua história. 

 
             _________________________ 
   Quando acordei__________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________  
           De repente___________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________     
    Quando acordei vi que _____________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 

2.Analise as cenas abaixo e continue a narrativa. O 
foco narrativo da sua história deverá ser em 3ª 
pessoa. Não esqueça do título. 
 

 
_________________________________ 

Magali estava_____________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 

SUBSTANTIVO 

Classifique os substantivos abaixo em:próprio, 
simples, composto ou coletivo.  
a.Campinas= ____________________  
b.Raquel= ______________________  
c.manada= _____________________  
d.lápis= _______________________  
e.couve-flor= ___________________ 
f.constelação= __________________  
g.celular= _____________________  
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MATEMÁTICA 
Questão 1 

 
Questão 2 

 
Questão 3 

 

Questão 4 
Luciana pediu para sua mãe comprar uma mochila para levar 
seus cadernos para escola. A mochila custa R$ 46,00 e sua mãe 
deu uma nota de R$ 100,00. O troco que a mãe de Luciana 
recebeu foi de : 
 
(A) R$ 26,00  
(B) R$ 54,00 
 (C) R$ 44,00  
(D) R$ 10,00 
 

Questão 5 

 
 
Questão 6 

 
Questão 7 
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Fração 
Uma fração é um número usado para 
representar parcelas de um valor inteiro que 
foi dividido em partes iguais, ou seja, se um 
objeto qualquer for dividido, o número que 
representará cada uma das partes obtidas 
nessa divisão será chamado de fração. Um 
número inteiro qualquer não serve para 
representar frações de objetos. 
   As frações são escritas na forma de números e na 
forma de desenhos. Observe alguns exemplos: 

 

O inteiro foi divido em 6 partes, onde 1 delas foi 

pintada. 

  

 

O inteiro foi dividido em 9 partes, onde 6 foram 

pintadas. 

  

 
O inteiro foi dividido em 4 partes, onde 1 fora 

pintada. 

 

 

Na fração, a parte de cima é chamada de 

numerador, e indica quantas partes do inteiro foram 

utilizadas. 

A parte de baixo é chamada de denominador, e 

indica a quantidade máxima de partes em que fora 

dividido o inteiro. 

 
 

 

Observe a leitura e a representação das seguintes 

frações. 

 
Um meio 

  

 
Um terço 

 

  

 
Um quarto 

  

 
Um quinto 

 

 
Dois sextos 

 

 



 

    
 

36 

 
Dois nonos 

  

 
Cinco sétimos 

  

  

 
Três décimos 

 

 

 
Quatro oitavos 

 

 

Quando o denominador da fração é 10, 100 ou 

1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, 

centésimos e milésimos. Observe: 

 
Quatro décimos 

 

 
Quatro centésimos 

 

 
Quatro milésimos 

 

 

Nas situações em que o denominador é maior que 

10, escrevemos a palavra avos junto ao nome da 

fração. 

 

 
Dois treze avos 

 

 
Cinco dezenove avos 

 

 
Doze vinte avos 

Exercícios 

1) Observe as imagens abaixo e complete com a fração 

equivalente:  

a) ______ 

b) ___ ___ 

c) ______ 

  

d) ______ 

 e)___ ___ 

 f) ______ 

 g) ______  

h)_____ __ 
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1. Desenhe uma figura que represente cada fração 
solicitada. 
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