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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AULA 1 
Frango com quiabo 

 
Ingredientes 
 
500g de frango cortado 
Suco coado de 3 limões 
3 dentes de alho amassados 
Sal e pimenta a gosto 
500g de quiabo 
1 cebola grande cortada em cubos 
3 tomates sem sementes cortados em cubos 
Salsinha a gosto. 

 

Modo de preparo 
 

Tempere o frango com a metade do suco de limão, os dentes de alho, sal e pimenta 
e deixe nesse tempero por uma hora. 
 Lave bem os quiabos, corte as pontas, coloque-os em um recipiente e regue com a 
outra metade do suco de limão. 
 Em uma panela, aqueça o azeite e doure os pedaços de frango. Acrescente a cebola 
e os tomates e refogue em fogo baixo, mexendo sempre. Junte os quiabos escorridos. Deixe 
cozinhar até que os quiabos estejam macios. Adicione a salsinha. 
 Sirva assim que retirar do fogo. 
 
1 – Este texto é  
(A) uma receita culinária. 
(B) a história de um frango. 
(C) uma instrução de jogo. 
(D) uma bula de remédio. 
 
2 – O que este texto ensina a preparar?  
(A) pão de mel. 
(B) frango assado. 
(C) frango com quiabo. 
(D) suco de limão.  
 
3 – A parte do texto que ensina a preparar o prato é  
(A) a lista dos ingredientes 
(B) o modo de preparo. 
(C) o molho. 
(D) a cobertura. 
 
4 – Escreva as palavras em ordem alfabética.  

 
frango – pimenta – sal – limão – quiabo – cebola – alho 

 
__________________________________________________________________________ 
 
5 – Escreva uma frase utilizando as três palavras: receita, frango e quiabo.  
 
_________________________________________________________________________ 
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6 – Encontro consonantal é a junção de consoantes em uma mesma palavra. No texto, 
temos a palavra “frango”.  Escreva cinco palavras com encontro consonantal.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 2 

Pé de chocolate 
 
      Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? E é quase isso que acontece. O 
doce não nasce, mas só existe por causa do cacau, uma fruta que gosta de lugares quentes 
e úmidos e é típica das Américas Central e do Sul. 
      O cacaueiro tem uns 5 metros de altura e costuma viver até 100 anos. Essa árvore é 
muito cultivada na Bahia e na Amazônia. Geralmente é plantada no meio de outras árvores, 
pois não gosta de sol forte nem de vento. 
      O curioso é que o chocolate é feito com a semente do cacau. A polpa, que é doce pode 
ser usada em sucos, geleias e sorvetes. 
       Quem teve a ideia de fazer chocolate foram os astecas, um povo que habitava a 
América Central antes da chegada de Colombo. Eles faziam uma bebida com as sementes 
do cacau, que chamavam de chocolate e levava pimenta! 
      Quanto chegou à Europa, a receita ganhou açúcar e ficou mais parecida com a delícia 
que conhecemos hoje. 
 

                     Recreio, São Paulo, n.107, p.17, mar.2002. 
 
1 – O cacaueiro é uma árvore muito cultivada  
(A) na Bahia e na Amazônia. 
(B) no Mato Grosso do Sul e na Bahia. 
(C) no Paraná e na Amazônia. 
(D) no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. 
  

2 – O texto, Pé de chocolate, tem a finalidade de  
(A) dar um recado para quem gosta de chocolate. 
(B) dar informações sobre a fruta da qual é feito o chocolate. 
(C) divertir o leitor contando uma piada sobre o chocolate. 
(D) transmitir um ensinamento para aqueles que apreciam o chocolate. 
 

3 – Responda às perguntas sobre o chocolate.  
a) Com que parte do cacau ele é feito? __________________________________________ 
 
b) Que povo já o fazia há muito tempo? __________________________________________ 
 
4 – Leia as frases e coloque os sinais de pontuação adequados: ponto final (.), ponto de 
interrogação (?), ponto de exclamação (!).  
a) Eu adoro chocolate _____  
b) Vamos tomar sorvete de chocolate _____ 
c) O cacaueiro tem uns 5 metros de altura _____ 
d) Você prefere sorvete de chocolate ou morango _____ 
 

5 – Retire do texto.  
a) Três substantivos comuns: __________________________________________________ 
 
b) Três substantivos próprios: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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6 – Retire do texto as palavras com acento agudo. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
7 – Observe no texto e complete as palavras com  L ou U. 
a) penso___ 
b) lega___ 
c) ca___sa 
d) po___pa 
e) Centra___ 
f) caca___ 
g) a___tura 
h) E___ropa 
 
 
AULA 3 
 

Macaca em extinção faz cesariana 
 

Depois de um parto de risco, nasceu ontem a filha de Michelle Pfeifer, em São 
Bernardo do Campo (Grande SP). A mãe não é a atriz de Hollywood, mas uma macaca-
aranha-de-cara-vermelha que vive no zoológico do parque Estoril e tem esse nome em 
razão de seus olhos azuis. 

Foi necessário fazer uma cesariana porque a macaca tem um mioma e uma 
alteração na bacia que não permitiriam a realização do parto normal. Depois de uma hora de 
cirurgia, nasceu a filhote, pesando 426g. Segundo o veterinário Marcelo da Silva Gomes, 
por causa do mioma havia o risco de Michelle sofrer uma hemorragia. “Mas foi tranquilo. 
Trouxemos para uma clínica para ter melhores condições de monitorá-la.” 

O nascimento foi muito comemorado porque a macaca pertence a uma espécie 
ameaçada de extinção. “A reprodução em cativeiro ajuda a preservar a variabilidade 
genética dessa espécie.” 
 

      MACACA em extinção faz cesariana. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 de ago. de 2005. 
 
1 – Esse texto é  
(A) uma carta. 
(B) uma notícia. 

(C) um bilhete. 
(D) uma bula de remédio. 

 
2 – O nascimento foi muito comemorado porque  
(
A) Michelle pertence a uma espécie em 
extinção. 
(B) Michelle sobreviveu apesar de ter 
sofrido hemorragia. 

(C) é a primeira operação desse tipo 
realizada em macacos. 
(D) Michelle tem olhos azuis e se parece 
com uma estrela de Hollywood. 

 
3 – Na frase dita pelo veterinário “Trouxemos para uma clínica para ter melhores condições 
de monitorá-la”, a palavra em negrito se refere à  
(A) hemorragia. 
(B) Michelle. 

(C) clínica. 
(D) cesariana. 

 
4 – Michelle precisou fazer cesariana porque  
(A) estava ameaçada de extinção. 
(B) corria o risco de sofrer uma parada 
cardíaca. 

(C) seu filhote estava tendo problemas de 
formação. 
(D) tinha mioma e alteração na bacia. 
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5 – Copie as palavras do quadro em ordem alfabética. (1,0) 

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
6 – Leia as frases e coloque os sinais de pontuação adequados: ponto final (.), ponto de 
interrogação (?), ponto de exclamação (!).  

 
a) Que macaco danado     

b) Vamos ao zoológico 

c) A macaca vive no zoológico 

d) Você gosta de animais 

 
7 – Reescreva as frases no plural.  

a) O macaco é engraçado. 
__________________________________________________________________________ 

 
b) A girafa é alta. 
__________________________________________________________________________ 

 
c) A zebra é listrada. 
__________________________________________________________________________ 
 
d) O leão é carnívoro. 
__________________________________________________________________________ 
 

8 – Escreva o feminino ou masculino.  
a) leão: ______________________________________________ 
b) pardal: ____________________________________________ 
c) galinha: ___________________________________________ 
d) ovelha: ____________________________________________ 
 
 
 
AULA 4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se você não for o Cascão, vai adorar tomar banho com a Mônica. 

 
Quem não gosta de banho já viu o que está perdendo. 
Tem shampoo, sabonete, talco, lavanda, colônia, escova de dentes e óleo. 
Todos com a Mônica e um delicioso perfume. 
Você não vai querer deixar a Mônica brava, né? 
Então, na hora do banho, leve a Linha da Mônica com você! 
 

pavão – garça – jacaré – anta – girafa – macaca – zebra - urubu 
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1 –  O texto acima é uma 
(A) história em quadrinhos. 
(B) notícia. 
(C) propaganda. 
(D) carta. 
 
Leia a seguinte frase do texto para responder às questões 2 e 3. 
 
 
 
 
2 – Quem escreveu essa frase está  
(A) perguntando. 
(B) afirmando. 
(C) explicando. 
(D) gritando. 
 
3 - A expressão né, representa  
(A) o modo como as pessoas falam. 
(B) o modo como só as crianças falam. 
(C) o linguagem que não pode ser usada na escrita. 
(D) a linguagem usada só na escrita. 

 
4 – Leia a frase: 
 
 

 
Essa frase, que leva ao final o ponto de exclamação, dá ideia de que alguém está  
 
(A) expressando alegria. 
(B) afirmando algo. 
(C) perguntando sobre alguma coisa. 
(D) aconselhando a compra de produtos. 

5 – Quais sinais de pontuação encontramos no texto ? 
__________________________________________________________________________ 
 

6 – Continue a escrever palavras terminadas em ão. 
Cascão,  __________________________________________________________________ 
 

7 – Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, 
característica, aspecto ou estado. Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali são substantivos 
próprios. Escreva um adjetivo para cada um deles. 
 
a) Mônica _________________________ 

b) Cascão _________________________ 

c) Cebolinha _______________________ 

d) Magali _________________________ 

 
 
 

Você não vai querer deixar a Mônica brava, né? 

Então, na hora do banho, leve a Linha da Mônica com você! 
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AULA 5 
 
 

Qualquer vida é muito dentro da floresta 
 

Se a gente olha de cima, parece tudo parado. 
Mas por dentro é diferente. 

A floresta está sempre em movimento. 
Há uma vida dentro dela que se transforma 

Sem parar. 
Vem o vento. 
Vem a chuva. 

Caem as folhas. 
E nascem novas folhas. 

Das flores saem os frutos. 
E os frutos são alimento. 

Os pássaros deixam cair às sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. 

As luzes dos vaga-lumes são estrelas na 
Terra. 

E com o Sol vem o dia. 
Esquenta a mata. 
Ilumina as folhas. 

Tudo tem cor e movimento. 
 
                ÍNDIOS TICUNA. Qualquer Vida É Muita Dentro da Floresta. In: O Livro das Árvores, 1998. 
 
1 – A ideia central do texto é  
(A) a chuva na floresta. 
(B) a importância do Sol. 
(C) a vida na floresta. 
(D) o movimento das águas. 
 
2 – No texto, o trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar”, a palavra 
sublinhada refere-se à  

      (A) floresta. 
      (B) chuva. 
      (C) terra. 
      (D) cor. 

 
3 – “Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento.” De acordo com o texto 
isso acontece porque  
(A) aparecem estrelas. 
(B) brotam flores. 
(C) chega o sol. 
(D) vem o vento. 
 
4 – Identifique em cada palavra, o tipo de substantivo correspondente (comum, próprio, 
composto ou coletivo).  
a) Terra ___________________________________________________ 
b) chuva ___________________________________________________ 
c) vaga-lume _______________________________________________ 
d) bando __________________________________________________ 
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5 – Retire os substantivos próprios das frases.  
a) O planeta Terra é azul. _____________________________________________________ 
b) Mandei flores para Roberta._________________________________________________ 
c) O vento levou o guarda-chuva de Cecília.______________________________________ 
d) Ontem ventou muito em Campo Grande.______________________________________ 

 
6 – Qual palavra abaixo NÃO é um substantivo composto?  
a) vaga-lume. 
b) quebra-cabeça. 
c) beija-flor. 
d) estrelas. 

 
7 – Qual palavra abaixo NÃO possui encontro consonantal?   
a) floresta. 
b) frutos. 
c) vida. 
d) estrelas. 
 
8 – Complete o quadro separando e classificando as sílabas quanto ao número 
(monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissíbala). 
 

 Divisão silábica Classificação 
movimento   

vida   
frutos   

sol   
floresta   

 
 
9 – Complete as frases com adjetivos.   

a) Marta me deu uma flor muito  _______________________________________ 

b) Minha vida é _____________________________________________________ 

c) As folhas daquela árvore são_________________________________________ 

d) O sol está ________________________________________________________ 

  
10 – Associe o tipo à frase.  
1 – Frase declarativa. 
2 – Frase exclamativa. 
3 – Frase interrogativa. 
 
a) (       ) A floresta está sempre em movimento. 
b) (       ) Que pássaros lindos! 
c) (       ) Vamos passear na floresta? 
d) (       ) Que chuva! 
 
 
AULA 6 
 

A suçuarana 
 
Muita gente diz que a suçuarana é covarde, porque ela só fica rondando os 
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acampamentos e logo que os caçadores aparecem, dispara pelo mato adentro. Mas, se ela 
fosse mesmo covarde, não seria capaz de enfrentar a onça-pintada, que é maior e mais 
forte que ela. E, ainda por cima, às vezes é a suçuarana que sai ganhando. 

Imagine você que ela pode pular para o chão de uma altura de quinze metros e não 
ficar machucada. E pode dar um salto de seis metros de distância, de um galho para outro, 
quando persegue macacos. Os macacos, que têm pavor da suçuarana, fogem todos 
correndo e gritando. Mas a suçuarana, às vezes, vai atrás deles... 

 
Enciclopédia infantil brasileira - Mamíferos. 

 
1 – A suçuarana, também conhecida como onça parda é um animal que pode pular para o 
chão de uma altura de  
(A) 5 metros.                  
(B) 10 metros.                  
(C) 15 metros.                       
(D) 20 metros. 
 

2 – Os animais que têm pavor da onça suçuarana são  
(A) os macacos.              
(B) as girafas.                 
(C) as capivaras.                       
(D) os ursos. 
 
3 – Quando persegue macacos, a suçuarana pode dar um salto de uma galho para o outro. 
De quantos metros pode ser esse salto? 
(A) um metro. 
(B) seis metros. 
(C) sete metros. 
(D) nove metros. 
 
4 – Por que muita gente diz que a suçuarana é covarde? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5 – Encontre no texto um antônimo (contrário) para cada palavra.  
a) corajoso: ___________________________________ 
b) menor: _____________________________________ 
c) fraca: ______________________________________ 
d) perdendo: __________________________________ 
 

6 – Complete o nome dos animais usando c, ç, s ou ss.  
a) su ______uarana.             
b) ______igarra.                 
c) ______eriema.                 
d) sangue____uga 
 

7 – Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto.  
 

EU – TU – ELE – ELA – NÓS – VÓS – ELES – ELAS 

 
a) ________ enfrenta até onça-pintada, que é maior e mais forte.. 
b) ________ têm pavor da suçuarana, fogem todos correndo e gritando 
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c) ________ vamos ao zoológico ver as onças. 
d) ________ tens medo de onça-pintada? 
e) ________ vou ao zoológico ver a suçuarana. 
f) ________ nunca foi ao zoológico. 
g) ________ foram com a turma a um passeio no zoológico. 
h) ________ admirais os animais do zoológico? 

 
 

AULA 7 
A natureza 

   
 A natureza nos fornece muitas coisas importantes e essenciais para nossa 
sobrevivência. Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra 
para plantarmos as frutas, os legumes e as verduras que comemos. Além disso, são muitas 
as suas belezas. Você já reparou em como há lugares lindos de se ver? São cachoeiras, 
florestas, lagos, montanhas e muitos outros locais. É mesmo uma maravilha! Pena que 
muitas pessoas têm se esquecido de que precisamos cuidar de nosso planeta para que ele 
continue cuidando de nós. Concorda? 
                                                                                  Fonte: Avaliação Municipal Semec/2010. 
 
1 – A natureza   
(A) sempre se renova. 
(B) serve apenas para ser apreciada. 
(C) não interfere na vida das pessoas.  
(D) fornece coisas importantes e essenciais à sobrevivência. 
 
2 – No trecho “Ela disponibiliza, por exemplo, a água que bebemos e nos fornece a terra 
para plantarmos as frutas, os legumes e as verduras que comemos”, a palavra destacada se 
refere   
(A) a terra.  
(B) a água.  
(C) a natureza.  
(D) à nossa sobrevivência. 
 
3 – A idéia central do texto é como   
(A) a natureza é importante para os seres humanos. 
(B) a natureza se renova sozinha. 
(C) nossa vida não depende da natureza. 
(D) o planeta Terra irá acabar. 
 
4 – O texto faz uma crítica   
(A) à falta de cuidados com o planeta Terra. 
(B) à poluição do planeta. 
(C) ao desmatamento. 
(D) ao planeta Terra. 
 
E por falar em natureza, leia o texto abaixo com atenção. 
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5 – Esse texto é   
(A) uma poesia. 
(B) uma tirinha. 
(C) uma quadrinha. 
(D) um trava-línguas. 
 

6 – O melhor título para o texto que você leu é   
(A) Brincando no jardim. 
(B) As frutas. 
(C) As árvores. 
(D) Plantando esperança. 
 

7 – O texto faz uma crítica   
(A) ao desmatamento. 
(B) à amizade 
(C) à natureza. 
(D) ao planeta Terra. 
 

8 – Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, 
característica, aspecto ou estado. Complete as frases com adjetivos. 
 
a) A goiaba é ______________________________________________________________ 
b) Fui ao pomar e encontrei um pé de jaca _______________________________________ 
c) Fui à feira e comprei uma manga _____________________________________________ 
d) O Chico Bento está plantando uma árvore _____________________________________ 
e) O Zé Lelé está ___________________________________________________________ 
 

 9 – Leia a frase e responda.  

Plantando uma árvore nova, Chico? 
 
a) Qual é o substantivo comum? _______________________________ 
b) Qual é o substantivo próprio? _______________________________ 
 

10 – No primeiro quadrinho estão escritas duas palavras ortograficamente incorretas 
(prantando e árvre).  Reescreva nos quadros abaixo as palavras de maneira correta.  

 
 

 
 
 
AULA 8 
 

As joaninhas 
  
 A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Ela 
tem uma casca dura que protege suas asas e possui seis patas muito curtas. 
 A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas de cor laranja 
e amarela. Na casca existem entre duas a oito pintas pretas. As cores vistosas no reino 
animal indicam veneno ou gosto ruim, desta forma as joaninhas ficam livres dos predadores. 
 Quando atacadas são capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias 
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tóxicas e cheiro desagradável. 
 Em várias culturas do mundo atribui-se a joaninha o poder de trazer sorte. Ela se 
alimenta principalmente de pulgões que são insetos que atacam as plantações. É muito 
comilona, come entre 45 e 70 pulgões por dia, por isso os agricultores consideram as 
joaninhas insetos benéficos. 
 

1 – A joaninha mais comum é a  
(A) azul. 
(B) amarela. 
(C) vermelha. 
(D) laranja. 
 
2 – É correto afirmar que as joaninhas 
(A) são as mais queridas do reino animal. 
(B) ficam livres dos predadores. 
(C) são as mais atacadas. 
(D) têm um cheiro agradável. 
 
3 – De acordo com esse texto, em várias culturas do mundo, acredita-se que  
(A) as joaninhas dão azar. 
(B) as joaninhas trazem paz. 
(C) as joaninhas são puras. 
(D) as joaninhas dão sorte. 
 
4 – As joaninhas são consideradas insetos benéficos porque  
(A) ajudam na plantação. 
(B) comem os pulgões. 
(C) comem de tudo. 
(D) os agricultores gostam dela. 
 

5 – Retire do texto as palavras com encontro consonantal. 
__________________________________________________________________________ 
 
6 – Escreva o plural das palavras terminadas em ão. 
a) pulgão: ____________________________________ 
b) plantação: __________________________________ 
c) coração: ____________________________________ 
d) limão: ______________________________________ 
e) vulcão: _____________________________________ 
f) patrão: _____________________________________ 
 

7 – Complete as frases, dando características (adjetivos) a cada substantivo.  
a) A joaninha é ____________________________ e ____________________________ 
b) Mamãe é _______________________________ e ____________________________ 
c) Meu amigo é ____________________________ e ____________________________ 
d) Vovó é ________________________________  e ____________________________ 
e) Titio é _________________________________ e ____________________________ 
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AULA 9 
 

O urso-polar 
 

Todos os ursos sabem nadar muito bem. Mas o campeão de natação e mergulho é o 
urso-polar ou o urso-branco. 

Ele mora no polo norte, um lugar muito frio, mas não procura casa como outros 
ursos. Só as ursas que vão ter filhotes é que fazem uma toca dentro da neve. 

O urso-branco, de vez em quando, viaja em cima de um pedaço de gelo que esteja 
boiando na água. Na sola dos pés, ele tem pelos que protegem contra o frio e ajudam a 
andar ou a ficar em pé no gelo ou na neve. 
                                                                             Enciclopédia infantil brasileira – Mamíferos. 

1 – O urso-polar é também chamado de 
(A) urso-grande. 
(B) urso-branco. 
(C) urso-do-frio. 
(D) urso-da-neve. 
 
2 – O urso-polar mora 
(A) no polo sul. 
(B) na Alemanha. 
(C) na Lapônia. 
(D) no polo norte. 
 
3 – Na sola dos pés, o urso-polar tem 
(A) pelos que protegem contra o frio. 
(B) pelos que não servem para nada. 
(C) calos que protegem ao andar. 
(D) calos que não servem para nada. 
 
5 – Complete as palavras com L ou U. 
a) canavia___  
b) caraco___  
c) carnava___  
d) genera___  
e) rura___  
f) degra___  
g) minga___  
h) bacalha___ 
 
6 – Complete as palavras com s ou ss. 
a) A profe___ora sabe en___inar muito bem. 
b) Ele ama___ou o papel da men___agem secreta. 
c) Ele in___ istiu em fazer a viagem e ficou muito can___ado. 
d) Ele pegou a va___oura e se pôs a varrer depre___a o salão. 
 
7 – Escreva três substantivos derivados de cada substantivo primitivo. Siga o exemplo. 
a) frio: friagem, friozinho, friorento. 
b) chuva: __________________________________________________________________ 
c) ferro: ___________________________________________________________________ 
d) porta:___________________________________________________________________ 
e) jornal:___________________________________________________________________  
f) café: ____________________________________________________________________ 
 



 

14 
 

8 – O hífen (-) é um sinal gráfico usado na formação de palavras compostas. Quais palavras 
compostas com hífen encontramos nesse texto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
AULA 10 
 

O que disse o passarinho 
 
Um passarinho me contou  
que o elefante brigou 
com a formiga só porque 
enquanto dançavam (segundo ele) 
ela pisou no pé dele! 
Um passarinho me contou 
que o jacaré se engasgou 
e teve de cuspi-lo inteirinho 
quando tentou engolir, 
imaginem só, um porco-espinho! 
 
Um passarinho me contou 
que o namoro do tatu e a tartaruga 
deu num casamento de fazer dó: 
cada qual ficou morando em sua casca 
em vez de morar numa casa só. 
 
Um passarinho me contou 
que a ostra é fechada, 
que a cobra é enrolada 
que a arara é uma cabeça oca, 
e que o leão-marinho e a foca... 
 
Xô xô, passarinho, chega de fofoca! 
 
  José Paulo Paes. O que disse o passarinho. São Paulo: Editora Ática, 1996. 
 
 
1 – A pontuação usada no final do verso “e que o leão-marinho e a foca...” sugere que o 
passarinho 
(A) está cansado. 
(B) está confuso. 
(C) não tem mais fofocas para contar. 
(D) ainda tem fofocas para contar. 
 
 
2 – O animal que fofoca é 
(A) a cobra. 
(B) o passarinho. 
(C) o elefante. 
(D) a tartaruga. 
 
3 – Com quem o elefante brigou só porque pisou no pé dele? 
(A) com a elefanta. 
(B) com a tartaruga. 
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(C) com a formiga. 
(D) com a cobra. 
 
4 – Quem o jacaré tentou engolir, porém engasgou e teve que cuspí-lo? 
(A) um passarinho 
(B) um porco-espinho. 
(C) um urubu. 
(D) um leão-marinho. 
 
5 – Associe o tipo à frase. (1,0) 
1 – Frase declarativa. 
2 – Frase exclamativa. 
3 – Frase interrogativa. 
 
a)(    ) O elefante pesa uma tonelada. 
b)(    ) Que passarinho fofoqueiro! 
c)(    ) Vamos ao zoológico ver o jacaré? 
d)(    ) Que arara linda! 
e)(    ) Eu tenho medo de cobra. 
f)(     ) Quem é fofoqueiro? 
 
6 – Ligue as palavras e forme substantivos compostos. 
a) porco + espinho =  
b) leão + marinho =  
c) guarda + roupa =  
d) bicho + papão =  
e) beija + flor =  
f) couve + flor =  
g) arranha + céu =  
h) pombo + correio =  
 
7 – Escreva o nome dos dias da semana que são substantivos compostos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
8 – Escreva frases com cada substantivo composto. 
a) criado-mudo 

__________________________________________________________________________ 

b) cartão-postal 

__________________________________________________________________________ 

c) esconde-esconde 

__________________________________________________________________________ 

d) cachorro-quente 

_________________________________________________________________________ 
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AULA 11 
 
 

Carcará 
 

 Carcará ou caracará é o nome de uma ave. Esse  nome vêm da língua tupi e quer 
dizer “arranhar, rasgar com as unhas”. O carcará tem bico forte, curvado na extremidade, e 
pés com garras curvas e afiadas, adaptadas para agarrar sua presa. 
 Ave muito comum no Nordeste, também é conhecida por carancho. 

 
 

1 – O carcará pertence ao grupo  
(A) dos mamíferos. 
(B) dos répteis. 
(C) das aves. 
(D) dos peixes. 
 
2 – Esse nome vem da língua  
(A) portuguesa. 
(B) espanhola. 
(C) tupi. 
(D) inglesa. 
 
3 – O nome carcará quer dizer 
(A) gritar, arranhar com as unhas. 
(B) cantar, arranhar com as unhas. 
(C) brigar, arranhar com as unhas. 
(D) arranhar, rasgar com as unhas. 
 
 
4 – Separe as sílabas e classifique quanto ao nmero (monossilaba, dissilaba, trissilaba e 
polissílaba). Siga o exemplo. 
 
a) carcará: car-ca-rá (trissílaba) 
b) ave: ____________________________________________________________________ 
c) arranhar: ________________________________________________________________ 
d) Nordeste: _______________________________________________________________ 
e) extremidade: _____________________________________________________________ 
f) carancho: ________________________________________________________________ 
g) pés: ____________________________________________________________________ 
h) bico: ___________________________________________________________________ 
 
5 – Escreva o nome das aves em ordem alfabética. 
 
carcará – papagaio – avestruz – tucano – pinguim – gaivota – João-de-barro – sabiá – bem-
te-vi – arara 
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6 – Retire do texto: 

a) um substantivo comum: __________________________________________________ 
b) um substantivo próprio:___________________________________________________  
c) um adjetivo: ___________________________________________________________ 
d) três palavras com acento agudo: ___________________________________________
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MATEMÁTICA 
 
 
1 - Observe os números apresentados por Felipe e Marina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Coloque os números de Felipe em ordem crescente (do menor para o maior). 
______________________________________________________________________________ 
 
b) Coloque os números de Marina em ordem decrescente (do maior para o menor). 
______________________________________________________________________________ 
 

2 - Observe as sequências abaixo e marque (C) para ordem crescente e (D) para ordem 
decrescente. 
a) (    ) 100, 110, 120, 130, 140, 150 
b) (    ) 150, 140, 130, 120, 110, 100 
c) (    ) 200, 190, 180, 170, 160, 150 
d) (    ) 150, 160, 170, 180, 190, 200 
 

3 – Escreva o antecessor (vem antes) e o sucessor (vem depois) de cada número. 
a) ____________ 876_____________ 
b) ____________ 945_____________ 
c) ____________ 567 ____________ 
d) ____________ 369 ____________ 
e) _____________284 ____________ 
 

4 - Observe a sequência numérica e responda as questões. 
 
782   783   784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795   796 
 
a) Qual número antecede  do 784? ___________________________________________ 

b) Qual número sucede o 795?  ______________________________________________ 

b) Quais são os números que estão entre o 788 e o 792?__________________________ 

c) Quais são os números menores que 786? ___________________________________ 

d) Qual é o maior número da sequência? ______________________________________ 

 
5 – Pense na sequência dos meses do ano e responda.  
a) O mês que antecede (vem antes) novembro__________________________________ 
b) O mês que sucede (vem depois) a julho_____________________________________ 
c) O primeiro mês do ano___________________________________________________ 

      d) O último mês do ano_____________________________________________________ 
 
6 – Pense na sequência dos dias da semana e responda. 
a) O dia que sucede a segunda-feira __________________________________________ 

b) O dia que antecede a terça-feira ___________________________________________ 

c) O dia que sucede o sábado _______________________________________________ 
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d) O dia que antecede o sábado _____________________________________________ 

7 – Manuel quer planejar suas férias e para isso imprimiu o calendário do mês de maio de 2020. 
Por um problema na impressora, algumas datas não apareceram no calendário. Complete os dias 
que estão faltando. 

 
MAIO/2020 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

      2 

  5  7   

10     15  

 18      

   27    
31       

  
 
8 – Sabendo que todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares e todos os números 
terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares, escreva se o número é par ou ímpar. 
a) 930: _____________________________ 
b) 422: _____________________________ 
c) 977: _____________________________ 
d) 100: _____________________________ 
e) 431: _____________________________ 
f) 444: ______________________________ 
 

9 – Circule os números pares e grife os ímpares. 
 

234    349    478    675    466    200    181    233    345    597    742 
 
 
10 – Sabendo que 1 dezena (10 unidades), 1 centena (100) unidades, responda: 
a) 2 dezenas:  __________________________ 
b) 3 dezenas:  __________________________ 
c) 6 dezenas:  __________________________ 
d) 4 centenas: __________________________ 
e) 5 centenas: __________________________ 
f) 7 centenas: __________________________ 
 

11 – Quanto falta para completar 100 unidades? 
a) 50 + 40 + _____ = 100 
b) 50 + 10 + _____= 100 
c) 20 + 20 + _____ = 100 
d) 30 + 30 + _____ = 100 
e) 50 + 20 + 10 + ___ = 100 
f) 70 + 10 + 10 + ___ = 100 
 
12 – Sabendo que 1 unidade de milhar (1000), responda: 
a) 2 unidades de milhar: ____________________________ 
b) 5 unidades de milhar: ____________________________ 
c) 7 unidades de milhar: ____________________________ 
d) 9 unidades de milhar: ____________________________ 
 

13 – Quanto falta para completar 1000 unidades? 
a) 300 + 300 + _____ = 1.000 
b) 200 + 400 + _____ = 1.000 
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c) 200 + 700 + ______ = 1.000 
d) 100 + 600 + ______ = 1.000 
14 – Enzo e Enrico estão brincando de adivinhar números. Veja as dicas que cada menino deu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Em qual número Enzo pensou? _______________________________________ 
b) Em qual número Enrico pensou? ______________________________________ 
 

15 - Leia as charadas, e descubra qual é o número. Siga o exemplo. 
a) Este número tem 2 centenas, 7 dezenas e 6 unidades: 276 
b) Este número tem 4 centenas, 9 dezenas e 4 unidades: ______________________ 
c) Este número tem 6 centenas, 1 dezena e 3 unidades: _______________________ 
d) Este número tem 2 centenas, 4 dezenas e 3 unidades: ______________________ 
e) Este número tem 1 centena, 5 dezenas e 2 unidades: _______________________ 
 
16 – Faça a composição dos números, conforme o exemplo. 
a) 9 centenas, 5 dezenas e 9 unidades: 959 
b) 8 centenas, 8 dezenas e 3 unidades: __________________________ 
c) 7 centenas, 4 dezenas e 7 unidades: __________________________ 
d) 6 centenas, 1 dezena e 0 unidades: ___________________________ 
e) 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade: ___________________________ 
f) 1 centena, 4 dezenas e 6 unidades: ___________________________  
 

17 – Observe o exemplo e faça a decomposição de cada número. 

a) 456:  400 + 50 + 6 

b) 564: ______________________________________ 

c) 698: ______________________________________ 

d) 789: ______________________________________ 

e) 857: ______________________________________ 

f) 976: ______________________________________ 

 

18 – Complete a tabela. 

NÚMERO COMO SE LÊ C D U 

517 quinhentos e dezessete 5 1 7 

125     

216     

150     

378     

296     

190     
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19 - Qual é o total de cada adição? Siga o exemplo. 

a) 1.000 + 300 + 80 = 1.380 
b) 4.000 + 300 + 70 = __________________________ 
c) 6.000 + 700 + 50  = _________________________ 
d) 3.000 + 800 + 50 = __________________________ 
e) 9.000 + 600 + 70 = __________________________ 
f) 5.000 + 500 + 50 = ___________________________ 
 
20 – Sabendo que o zero adicionado a qualquer número não altera a soma. Calcule, seguindo o 
exemplo. 
a) 357 + 0 = 357 
b) 240 + 0 = _________________________________ 
c) 3.679 + 0 = ________________________________ 
d) 8.769 +0 = ________________________________ 
e) 0 + 980 = _________________________________ 
f) 0 + 2.340 = ________________________________ 
 
 
21 – Observe a tabela e responda.  
 

 
a) 

Quantas frutas, no total o feirante tinha no início do dia? _______________________ 
b) Quanta frutas ele tinha no fim do dia? ______________________ 
c) Quantas frutas vendeu no total? ____________________________ 
d) Ele vendeu mais maçãs ou mais abacaxis? ____________________ 
e) Quantas peras ele vendeu durante o dia? _____________________ 
 

22 – Escreva o maior número possível utilizando os algarismos sem repetí-los. Siga o exemplo. 
a) 1, 2, 4 e 5: 5.421 
b) 2, 3, 6 e 9: ___________________________ 
c) 3, 7, 8 e 9: ___________________________ 
d) 1, 2, 7 e 5: ___________________________ 
e) 6, 5, 3 e 1: ___________________________ 
 

23 – Escreva o menor número possível utilizando os algarismos sem repetí-los. 
a) 4, 6, 7 e 3: 3.467 
b) 2, 7, 8 e 1: ___________________________ 
c) 1, 8, 4 e 3: ___________________________ 
d) 9, 5, 7 e 2: ___________________________ 
e) 9, 6, 5 e 3: ___________________________ 
 

24 - A reta numérica abaixo mostra uma sequência de números. 
 
 
 
 
a) Qual o primeiro número da reta numérica? ___________________________________ 
b) Qual é o número que está escondido pelo borrão? _____________________________ 

Número de Frutas 

Frutas No início do dia No fim do dia vendidas 
Maçãs 32 12 20 
Peras 23  4 19 

Abacaxis 24  6 18 
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c) o número escondido pelo borrão está entre quais números?______________________ 
 
 
 
25 – Descubra a regra usada para representar os números na reta numérica abaixo. Depois, 
escreva os números que faltam nas fichas. 
 

 
 
 
 
26 – Observe a regra usada para formar a sequência de números abaixo:  

3 – 6 – 9 – 12 – 15 __ 21 – 24 – 27 – 30 – 33  

a) Qual é o número que completa a sequência? ___________________________________ 

 

27– Veja o ano em que foram inventados alguns brinquedos famosos. 

 
 
 
 
 
 
a) Qual o brinquedo mais antigo? ____________________________________________ 
b) Qual o mais novo? ______________________________________________________ 
c) Qual o ano de invenção do vídeo-game? ____________________________________ 
d) Em qual ano foi iventado o ioiô? ___________________________________________ 
 
 
28 – Ligue os sólidos geométricos aos objetos correspondentes. 
 
 

Brinquedos Ano de invenção 
Barbie 1958 

Vídeo-game 1972 
Ioiô 1929 

Pingue-pongue 1901 
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29 – 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 abaixo mostra o resultado da 
pesquisa com as meninas e com os meninos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? ___________________________________ 

b) Qual o preferido pelas meninas? _____________________________________________ 

c) Qual o filme que os meninos menos gostam?___________________________________ 

e) Qual o filme que as meninas menos gostam? ___________________________________ 

 

30 - Francisco registrou a quantidade de jornais que ele vendeu em sua banca nos dias de final de 
semana dos meses de agosto e setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Quantos jornais ele vendeu no sábado no mês de agosto? ________________________ 

b) E no domingo, no mês de agosto? ____________________________________________ 

c) No mês de setembro, quantos jornais foram vendidos no sábado? ___________________ 

d) No mês de setembro, quantos jornais foram vendidos no domingo? _________________ 

e) Juntando sábado e domingo, quantos jornais foram vendidos no mês de agosto? _______ 

f) Juntando sábado e domingo, quantos jornais foram vendidos no mês de setembro? _____ 

 
 
31 - Nas olimpíadas da escola de Guilherme, foi feita uma votação para saber qual era o esporte 
preferido dos alunos das turmas do 4º ano. Cada aluno escolheu apenas um esporte. Os 
resultados estão representados no gráfico abaixo. 
 
 

Tipo de filme 
Número de votos 

Meninas Meninos 
Aventura 7 10 
Comédia 8 3 
Desenho animado 5 5 
Terror 2 4 

Dias da semana 
 
Mês 

Sábado Domingo 

Agosto 234 338 

Setembro 326 145 
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a) Qual é o esporte preferido dos alunos? ________________________________________ 

b) Qual é o esporte de que os alunos menos gostam? ______________________________ 

c) Quantos alunos gostam de judô? _____________________________________________ 

d) Quantos alunos gostam de natação? __________________________________________ 

 

32 – Escreva o valor das notas somadas. 
 
 
a)  
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
33 - Observe as notas que Larissa juntou como resultado de ter guardado parte da mesada que 
recebeu nos últimos meses. Quanto Larissa conseguiu juntar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
33 - Observe as cédulas e moedas que o pai de Juliana tem na carteira. Qual o valor que ele tem?  
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HISTÓRIA 
 
AULA 1  
 
 

Carta a José Antonio Pereira  
 

Já faz tanto tempo que chegaste por aqui 
 O que era sonho, hoje nem dá pra te contar  

É tanta coisa que mudou desde que estivesse aqui 
Tua aventura apenas começou 
Tanto se lutou para que, agora 

Tudo aqui ficasse pronto para quem quisesse vir 
E aqui estar de bem com a vida, a construir nossa cidade 

Nosso estado, nosso lar, nosso lugar 
Onde viver feliz, onde morar, amar 
Teu carro de boi ainda é lembrado 

Neste solo que, marcado pelas longas caminhadas 
Nos remetem às estórias de ternura e de coragem 

Que teus filhos para sempre vão lembrar 
O Prosa e o Segredo foram o marco deste teu tesouro 
De bravura e poesia encontrado ao longo do caminho 

E onde então plantado teu destino 
Tua vida floresceu 

Onde viveu feliz, onde morou,amou. 
À procura de amor e paz 

Hoje essa cidade é fartura 
Capital cheia de orgulho, essa morena é nossa casa 

E de quem mais quiser chegar, aqui é o lugar 
Campo Grande cada vez melhor será 

Pra se viver feliz, pra se morar, amar... 
                                                                              

                                                                                                  José Eduardo Gallindo Novo  
 

1 – Qual o título do texto?  
__________________________________________________________________________ 
 
2 – Quem é o autor do texto?  
__________________________________________________________________________ 
 
3 – José Antonio Pereira, destinatário do texto acima foi  
a) o xerife de Campo Grande. 
b) o fundador de Campo Grande. 
c) o filho do fundador de Campo Grande. 
d) o primeiro delegado de Campo Grande. 
 
4 – Para chegar até Campo Grande, o fundador do município utilizou como meio de transporte  
a) o trem. 
b) o ônibus. 
c) a carruagem. 
d) o carro de boi. 
 
5 – O desenvolvimento de Campo Grande começou na confluência dos córregos  
a) Prosa e Bálsamo. 
b) Bálsamo e Bandeira. 
c) Prosa e Segredo. 
d) Segredo e Sóter
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6 – Campo Grande é conhecida também pelo nome de  
a) cidade Marrom 
b) cidade Morena 
c) cidade Pantaneira 
d) cidade Alegre. 
 
7 – De qual cidade e estado o fundador de Campo Grande saiu deixando para traz sua família e 
amigos na esperança de prosperar?  
a) De Cuiabá, no Mato Grosso. 
b) De Goiânia, em Goiás. 
c) De Monte Alegre, em Minas Gerais.  
d) De Curitiba, no Paraná. 
 
8 – Leia a estrofe do poema Morenos versos: campos férteis da poesia (Iara Gomes Nascimento) 
para responder a questão: Na cultura campo-grandense temos influência, principalmente, de qual 
povo indígena que provavelmente já estavam aqui quando José Antonio Pereira chegou?  
 

E antes, ainda, dos de Minas 
Povos indígenas puderam contribuir 

Com a formação dessa cidade 
De um belo berço terena, caiapó e guarani. 

a) Caiapó. 
b) Guarani. 
c) Terena. 
d) Xavante. 
 

9 – Assim como José Antonio Pereira, muitos imigrantes chegaram até o município de Campo 
Grande em busca de prosperidade. Dos imigrantes que escolheram a cidade Morena como nova 
terra para viver, muitos são estrangeiros, outros de diferentes estados do Brasil. Preencha as 
lacunas com os principais povos que ajudaram no desenvolvimento de Campo Grande. 
 
 
 
a) Os _____________________________________ foram os primeiros imigrantes a chegarem 
aqui e contribuíram na construção da cidade, trabalharam na pecuária e trouxeram muitos hábitos 
alimentares.  
 
b) Os ______________________________________ chegaram a Campo Grande para trabalhar 
na ferrovia Noroeste do Brasil. Trabalhavam na agricultura e se tornaram os principais 
comerciantes de hortifrutigranjeiros. 
 
c) Os _______________________________________, atraídos pelo comércio de Campo 
Grande, vieram no início do século passado. Mascateavam pelo interior do estado, onde vendiam 
diversos produtos. 
 
d) Os ________________________________________ também vieram e montaram aqui a 
primeira oficina de carros e uma fábrica de gelo. 
 
 
AULA 2  
 
 

Crescimento desordenado da cidade 
 

Para viver com qualidade de vida, é necessário ter acesso a uma alimentação adequada, 

vestuário, moradia, saúde, educação, trabalho, transporte e lazer. Sendo assim, é possível 

perceber que nem toda a população campo-grandense desfruta dessas condições de vida. 

italianos – japoneses – árabes- paraguaios 



 

26 
  

Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, a maioria da 

população brasileira é urbana, portanto o mercado de trabalho, ou seja, as atividades comerciais, 

industriais e de serviços, não conseguem absorver toda a mão de obra, que muitas vezes não é 

especializada, e essa parcela da população, com baixo poder aquisitivo e sem remuneração por 

um trabalho formal, encontra dificuldades de moradia nas áreas mais próxima do centro, então 

buscam as periferias, as quais, quase sempre, são desprovidas de infraestrutura. 

                                Edgar Aparecido da Costa. Geografia de Campo Grande, Editora Alvorada, 2011. 

 

1 – Cite dois itens necessários para que a população de uma cidade possa viver com qualidade 
de vida.  
_________________________________ e __________________________________ 

 
2 – Observe as imagens e responda os itens a, b e c. 

                                              PERIFERIA                           CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual imagem mais representa o local onde você mora?  
______________________________________________________________________________ 
 
b) Observe a imagem e descreva a periferia de Campo Grande.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Agora, descreva o centro de Campo Grande.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Quais aspectos precisam ser melhorados no local em que você mora?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
e) No seu bairro existem áreas verdes? Porque as áreas verdes são importantes?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
AULA 3  
 

Cidadão 
 

Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar. 
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Hoje depois dele pronto 
Olho prá cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado, 
Tu tá aí admirado? 

Ou tá querendo roubar? 
 

Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa fiz cimento 

Ajudei a rebocar. 
 

Minha filha inocente 
Vem prá mim toda contente 

Pai, vou me matricular 
Mas me diz um cidadão 
Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar. 

 
                                                         Lúcio Barbosa. In: Zé Geraldo. Acústico, 1996. 
 
1 – O narrador do texto é (1,0) 
(A) um professor. 
(B) um pedreiro. 
(C) um engenheiro. 
(D) um vereador. 
 
2 – Um dos edifícios que o narrador ajudou a construir é (1,0) 
(A) um colégio. 
(B) uma igreja. 
(C) um shopping. 
(D) um arranha-céu. 
 
 
3 – Escreva o nome de quatro profissões que fazem parte do espaço urbano. (1,0) 
a) _____________________________ 
b) _____________________________ 

c) _____________________________ 
d) _____________________________

 

4 - Muitas pessoas vivem nas cidades, onde praticam atividades diversas. As imagens abaixo 
retratam algumas profissões que existem há bastante tempo. Observe e escreva qual é a 
profissão.
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GEOGRAFIA 
AULA 1 
Leia o texto com bastante atenção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1 – Escreva o nome dos pontos cardeais e colaterais na Rosa dos Ventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Preencha as lacunas com as palavras do quadro.  
 
 
  
 
a) O sol nasce no ___________________________ e se põe no _________________ 
b) O braço ____________________indica o leste e o braço _____________________indica o 
oeste. 
c) À frente do corpo está o ______________________ e atrás o _______________ 
 
 
AULA 2  
 
1 - Eles estão observando o momento em que o Sol aparece; assim, responda a seguir a 
sequência correta das direções: 
 
 
 
 
 
 

norte - leste – esquerdo – direito – sul - oeste 
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a) Qual é a direção na frente deles? ___________________________________________ 
b) Qual é a direção ao lado direito deles?_______________________________________ 
c) Qual é a direção ao lado esquerdo deles?_____________________________________ 
d) Às costas deles está qual direção?___________________________________________ 
 

2 - Amigos, olhem o mapa, sigam as minhas orientações e me encontrem. Saí da minha casa, 
virei à direita, passei em frente ao “Armazém do Sr. José” e virei à esquerda. Parei na “Farmácia” 
para dar bom-dia à Dona Henriqueta, a farmacêutica, que é sempre muito gentil, passei em frente 
ao “Hospital” e entrei na “Padaria”. Comprei alguns doces e agora estou sentado em frente ao 
“Hospital”, ao lado da “Farmácia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulinho saiu de casa, mas deixou para os amigos a representação vertical do entorno de sua 
casa e indicações por escrito que, se seguidas, levarão seus amigos para onde ele está. Onde 
está Paulinho? 
a) Na praça. 
b) Na sorveteria. 
c) Na casa do Luiz. 
d) No posto de combustível. 

 

AULA 3 

1 – Leia o texto e responda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mapa é a representação em superfície plana e com tamanho reduzido de um 

determinado espaço geográfico que vai do município até o mundo, apresenta 

características como o limite e a forma. Sendo assim, dependendo do que representam, 

os mapas recebem diferentes classificações. São exemplos, o mapa político que 

apresenta a divisão do território, o mapa temático que trata de um tema específico e o 

mapa histórico que apresenta fatos importantes da história local, regional, nacional ou 

mundial da humanidade como um todo. 
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a) De acordo com o texto o que é um mapa?___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2– Observe o mapa do Brasil e pinte cada uma das cinco regiões de uma cor diferente. Não se 
esqueça da legenda.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
AULA 4  
 
1 – Observe o mapa do Brasil e responda. 
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a) Em que região você mora? ______________________________________________________ 

b) Em qual estado você mora?______________________________________________________ 

c) Qual é a capital do seu estado? __________________________________________________ 

d) Qual é a capital do Brasil?_______________________________________________________ 

e) Qual é o maior estado do Brasil? _________________________________________________ 

f) Em que estado localiza-se o Distrito Federal? ________________________________________ 

 

2 – Localize no mapa e escreva o nome dos estados a partir das capitais. 
a) Belém: ______________________________________________________________________ 

b) Rio Branco: __________________________________________________________________ 

c) Salvador: ____________________________________________________________________ 

d) São Luís: ____________________________________________________________________ 

e) Campo Grande: _______________________________________________________________ 

f) Aracaju: ______________________________________________________________________ 

g) Manaus: _____________________________________________________________________ 

h) Cuiabá: _____________________________________________________________________ 

 

3 – Localize no mapa e escreva o nome das capitais dos estados.  
a) São Paulo: ___________________________________________________________________ 

b) Goiás: ______________________________________________________________________ 

c) Tocantins: ___________________________________________________________________ 

d) Roraima: ____________________________________________________________________ 

e) Rio Grande do Sul: ____________________________________________________________ 

f) Maranhão: ___________________________________________________________________ 

g) Rio Grande do Norte: __________________________________________________________ 

h) Minas Gerais: ________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS 
 
AULA 1 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Nosso sistema solar é composto por quantos planetas? ______________________________ 
2 – Qual é o maior planeta do Sistema solar? __________________________________________ 
3 – Qual planeta está mais próximo do sol? ___________________________________________ 
4 – Qual é o planeta mais quente? __________________________________________________ 
5 – Qual dos planetas apresenta “anéis”? _____________________________________________ 
6 – Em qual planeta nós vivemos? __________________________________________________ 
7 – Qual é o planeta mais longe do Sol? ______________________________________________ 
8 – Pinte os planetas do Sistema Solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 2 

 
 

As estações do ano 
 

 A terra basicamente possui dois movimentos, o movimento de ROTAÇÃO, que determina 
a duração dos dias e dura 24 horas ou 1 dia. Nesse movimento  a Terra gira em torno do seu 
próprio eixo. 
 Outro movimento da terra é o movimento de TRANSLAÇÃO, que determina as estações 
do ano e dura 365 dias ou 1 ano. Nesse movimento, a Terra gira em torno do sol. 
     As estações do ano são quatro: 

O Sistema Solar 
Nosso sistema solar é composto por oito planetas, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno. 
O sol é dez vezes maior que Júpiter, o maior planeta do sistema solar. O planeta que está mais próximo 
ao sol é mercúrio. O planeta mais quente é o planeta Vênus, pois sua atmosfera retém calor. 
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 Primavera em que a maior parte das plantas floresce. 
Verão que é a estação mais quente e chuvosa. 
Outono em que as noites são mais frias e algumas árvores perdem as folhas. 
Inverno que é a estação mais fria do ano. 

 As estações do ano variam de acordo com o local do globo em que nos encontramos, pois 
quando um lado esta perto do sol o outro está longe. 
     No Brasil as estações ocorrem nos seguintes períodos: 
 Primavera de setembro a dezembro. 
 Verão de dezembro a março. 
 Outono de março a junho.  
 Inverno de junho a setembro. 
 
 
1 – Qual é o nome do movimento da Terra ao redor de si mesma?  ____________________ 
2 – Como se chama o movimento da Terra em torno do  Sol?_________________________ 
3 – Escreva o nome das estações do ano. 
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AULA 3 
 

 
 
 
1 – O primeiro astronauta a viajar pelo espaço, ao observar o nosso planeta a bordo de sua nave 
espacial, falou a seguinte frase: “A Terra é azul!”. É por causa da ________________ que o nosso 
planeta é azul. 
 

2 - A água é um bem precioso muito importante para a vida no planeta. Podemos encontrá-la em 
três estados físicos: sólido, líquido e vapor de água ou gasoso. Escreva nas lacunas os estados 
físicos da água. 
 
A neve é a água no estado __________________, quando ela derrete fica no 
estado_____________________ e aquecida, passa para o estado de 
___________________________________ ou ____________________. 
 

3 - Cite três formas de evitar o desperdício de água no planeta. 
a)________________________________________________________________________ 
b)________________________________________________________________________ 
c)________________________________________________________________________ 

 
 

4 – Complete o texto usando as palavras do quadro: 
 

poluição   -  vivos   -   doenças  -   população   -  esgoto  -  lixo   -   água 
 
A __________________ da água é um grave problema para a vida dos seres ___________. 
A água contaminada contém bactérias, vírus e vermes causadores de 
____________________como: hepatite, cólera, verminose, etc. 
O governo e a ____________________________ têm meios de proteger a água: 
Construindo fossas nos lugares onde não há rede de __________________________; 
Evitando jogar ______________ e produtos tóxicos nos rios, mares, oceanos, etc; 
Construindo estações de tratamentos de _____________________ poluídas e mantendo, ou 
construindo, redes de esgoto. 
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ARTE 
 

AULA 1  

AS CORES NA ARTE DE MATO GROSSO DO SUL 

 A flora e a fauna sul-mato-grossense são riquíssima em beleza, exuberante em cores e 
inspira os artistas de nossa região.   
 Conheça  algumas obras do artista plástico Jonir Figueiredo, o artista explora cores 
primárias, secundárias e terciárias, mantendo sempre a temática inspirada na fauna e flora do 
Pantanal. 

 

 
 
 

Jonir Figueiredo 
Natural de Corumbá-MS, é bacharel em 
Educação Artística pela Faculdade Unidas de 
Marília-SP. Tem uma trajetória na arte há 40 
anos.  Sua temática está sempre calcada na 
iconografia pantaneira, usando diversas técnicas 
sendo premiado em diversos salões de Arte em 
Mato Grosso do Sul e pelo Brasil. 
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ATIVIDADE 

 
 Perceba a explosão de cores  presentes nas obras de Jonir Figueredo, faça sua própria 
composição  inspirada na fauna do Pantanal.  Explore as  cores primárias , secundárias e 
terciárias, 
 Para isso , você pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, recorte de papéis ou outros 
materiais que você tiver disponível. Seja criativo! 
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AULA 2 

A TEXTURA 

 A textura é o  elemento visual que com frequência substitui o tato. Somos capazes de 

reconhecer uma textura tanto pelo tato  quanto pela visão, ou pela combinação de ambos.  

 Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos se a 

sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou 

táctil. 

 

QUANTO AO ASPECTO VISUAL PODEMOS AGRUPAR AS TEXTURAS EM: 

Texturas naturais: Aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou que 

caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza. Ex.: Cascas de 

troncos de árvores, areia,  madeira, folhas, rochas, peles, e outros revestimentos de animais. 

Texturas Artificiais: Aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de 

materiais e instrumentos devidamente manipulados. Por meio de elementos lineares, pontuais, de 

manchas, incisões, etc, podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. 

ATIVIDADE 

 O quadro abaixo está dividido em textura natural  e artificial,  preencha  obedecendo as 

classificações. 

 Sugestões: utilizar colagem com : sementes, areia, folhas secas, grãos, cascas de árvores,  

algodão, pontas de lápis, linhas, barbantes, papéis amassados. 

 

TEXTURA NATURAL 

 

 

 

 

TEXTURA  ARTIFICIAL 
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AULA 3  

EXPLORANDO TEXTURA VISUAL  OU VISUAL 

 Textura gráfica - são efeitos que podemos dar a um desenho, através de pequenos traços 

repetidos, eles podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos quantos a criação 

mandar. 

 Observe como o Artista Romero Britto e o artista Jonir Figueiredo,  exploram a textura 

visual em suas obras  através de pontos e linhas. 

Romero Britto –“ O gato” 

 

 

 

JONIR FIGUEIREDO  

 

 

Título: “Peixe de rede”    Série: Fauna 
Pantaneira 
Técnica: Xilogravura 
Medidas da obra: 28,1 x 28,5   Medidas do 
suporte: 32,5 x 31,4 cm 

 

 

 



 

39 
 

 

ATIVIDADE 

 Inspire-se na obra dos artistas citados e crie uma composição visual explorando a textura 

gráfica. 

 Sugestão: explore, papéis coloridos, tintas , lápis de cor,  giz de cera, canetinhas etc. Seja 

criativo! 
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AULA 4 

TEXTURAS GRÁFICAS DA ARTE KADIWÉU 

 A textura gráfica ou visual necessita de uma regularidade entre os traços, além da 

repetição, isso podemos ver nas cores e nos grafismos das diversas etnias do Brasil.  

 Os grafismos índígenas estão presentes  na pintura corporal, nos objetos decorativos e 

utilitários, nos trançados. 

 

 
 

 

  

 O grafismo Kadiwéu é marcado pelo dualismo, linha reta e curvas , retângulos e círculos, 

degraus e espirais, geométrico e orgânico, simétrico e assimétrico, positivo e negativo. 

 A cores usadas tradicionalmente são o preto azulado do jenipapo, o vermelho do urucum e 

o branco extraído da palmeira bocaiúva. 

 A Arte e cultura sul-mato-grossense sofre forte influência  gráfia do estilo Kadiwéu. 

 

ATIVIDADE 

 Faça uma leitura da grafia Kadiwéu e crie a sua composiçao gráfica. Utilize papel e lápis e  

pesquise a imagem que mais lhe agrade para aplicar a textura. Para dar mais veracidade ao seu 

desenho, utilize traços repetidos, eles podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e 

tantos quantos a criação mandar.. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

AULA 1 – ACERTE O ALVO 

 

Objetivo da atividade: Concentração, lateralidade, habilidades motoras. 
 
As crianças deverão desenhar em uma folha ou papelão um alvo. Pode utilizar como molde um 

prato plástico, uma tampa redonda de tigela, o que tiver em casa para que sirva de molde 

redondo. Utilizaremos para lançar no alvo a bola de meia produzida em nossa aula. 

 
Após criar o alvo deverá colocá-lo preso em alguma parede ou cadeira. A criança deverá ficar 

uma certa distância do alvo e atacar a bola de meia no centro do alvo. Conforme a criança for 

conseguindo acertar, deverá aumentar a distância entre o alvo e o ponto de lançamento. Isso 

fará com que aumente a dificuldade. Pedir para a criança jogar com a mão direita e depois com 

a esquerda. A criança pode fazer quantos lançamentos desejar. 

 
Após terminar de produzir as garrafas, a criança deverá posicioná-las no chão e fazer a marca 

de onde será lançada a bola. Para isso, utilizará a bola de meia produzida em nossa aula. 

Deverá combinar com o adversário o número de lançamentos. Mas deverão realizar 

lançamentos com a mão direita e depois com a mão esquerda. A criança poderá repetir a 

atividade quantas vezes quiser. 

A criança deverá somar os números das garrafas derrubadas, isso corresponderá aos pontos 

marcados. Quem fizer o maior número de pontos será o vencedor. 
 

Divirtam-se! 
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AULA 2 – YOGA PARA CRIANÇAS 
 

Objetivo da atividade: Concentração, equilíbrio, flexibilidade, conhecer limites e 
possibilidades corporais. 
 

O Yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, 

com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, 

além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem estar e a disposição, podendo ser 

praticada por homens, mulheres, crianças e idosos. 

Abaixo faremos uma aula inicial. Será necessário o uso de um tapete. 

 
 
Assista o vídeo abaixo e peça para que a criança acompanhe realizando os exercícios. Repetir 2x 

o vídeo, respeitando o limite de cada criança. O vídeo será disponibilizado no grupo da turma. 

https://www.youtube.com/watch?v=CzTS0p9nE8I 
 

Divirtam-se! 
 
 
 
 
 
AULA 3 – BOLICHE COM PET 
 
Objetivo da atividade: Concentração, percepção visual motora, lateralidade.  
 

A criança deverá pegar algumas garrafas pets que possuir em casa. Poderá utilizar garrafas 
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de leite, de suco, caixinhas, o que tiver disponível em casa. 

Deverá pegar uma folha e escrever os números correspondentes aos pontos que cada garrafa 

derrubada valerá. Deverá recortar os números e coloca-los nas garrafas como a figura abaixo. 

Para tornar algumas garrafas mais difíceis de derrubar, coloque um pouco de água em algumas 

delas. 
 

 
Após terminar de produzir as garrafas, a criança deverá posiciona-las no chão e fazer a marca 

de onde será lançada a bola. Para isso, utilizará a bola de meia produzida em nossa aula. 

Deverá combinar com o adversário o número de lançamentos. Mas deverão realizar 

lançamentos com a mão direita e depois com a mão esquerda. A criança poderá repetir a 

atividade quantas vezes quiser. 

A criança deverá somar os números das garrafas derrubadas, isso corresponderá aos pontos 

marcados. Quem fizer o maior número de pontos será o vencedor. 
 

Divirtam-se! 
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