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Leia o texto:

Um cardápio variado
Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável
de alimentos. Veja só: o serra pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie
é chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos
mais “refinados”, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura
do algodão; o bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz,
enfraquecendo a planta.
A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a
comer cerca de 20 pulgões por dia.
Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e
sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos
livros, causando o maior estrago.

Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20.

1. De acordo com o texto qual a relação que o autor estabeleceu entre o texto e o título do Texto:
“Um cardápio variado”:
( ) Os besouros podem escolher entre diversos alimentos.
( ) Cada tipo de besouro possui uma alimentação diferente.
( ) Os besouros são terríveis e não se alimentam.
( ) Os besouros precisam perseguir suas presas.

2- O besouro que prejudica a agricultura é:
a) o serra pau.
b) o bicudo.
c) a joaninha.
d) o rola-bosta.

3- O besouro que ajuda a combater as pragas é:
a) o serra-pau.
b) o bicudo.
c) a joaninha.
d) o rola-bosta.



4. Observe o trecho do texto: “Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência por
excrementos, enquanto outra tem hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores.” A
palavra em destaque significa:
( ) Finos.
( ) Grosseiros.
( ) Saborosos.
( ) Deselegantes.

5. Assinale a alternativa que revela que tipo de texto é este:
( ) Fábula.
( ) Conto.
( ) Carta de reclamação.
( ) Texto informativo.

6. Entre os seres humanos, a expressão devorar livros significa:
( ) Comer livros.
( ) Engolir os livros sem mastigar.
( ) Ler muitos livros.
( ) Catalogar livros.

7. Este tipo de texto pode ser encontrado em:
( ) Dicionários.
( ) Jornais.
( ) Gibis.
( ) Revistas científicas.
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Leia o texto:

O Menino Rico

Nunca tive brinquedos

Brinco com as conchas do mar

E com a areia da praia.

Brinco com as canoas dos coqueiros

Derrubadas pelo vento.

Faço barquinhos de papel

E minha frota navega

Nas águas da enxurrada,

Brinco com as borboletas

Nos dias de sol

E nas noites de lua cheia

Visto-me com os raios de luar.

Na primavera teço coroas de flores perfumadas,

As nuvens do céu são navios,

São bichos, são cidades,

Sou o menino mais rico do mundo

Porque brinco com o Universo,

Porque brinco com o Infinito.

(Maria Alice do Nascimento e Silva Leuzinger).



Interpretando o texto:

1) O menino brinca com três coisas do Universo. Escreve-as abaixo.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) Com que ser do Universo o menino brinca?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3) Quais as coisas que o menino constrói?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4) Por que o menino diz ser o menino mais rico do mundo? Em que consiste sua riqueza?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5) Qual é o assunto principal do texto?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA

LEIA O TEXTO A SEGUIR:

JOÃO E MARIA

Era uma vez, um senhor lenhador que morava com seus filhos João, Maria e a madrasta. Eles
moravam numa casa muito humilde e não tinham o que comer. Um dia a madrasta disse ao
lenhador que abandonasse as crianças na floresta e ele concordou. João ao ouvir a conversa
colocou no bolso pedrinhas para marcar o caminho de volta.

Quando foi na segunda tentativa a madrasta deu pão e colocaram pedaços de pão para marcar
o cominho de volta, mas os passarinhos comeram tudo, então eles não conseguiram mais voltar e
se perderam. Completamente sozinhos e perdidos, os dois começaram a procurar comida. com
medo, caminharam e viram uma luz de longe. Chegando lá encontraram uma casinha feita de
doces e bolos. Eles tocaram a campainha feita de doces, a dona da casa disse que eles podiam
entrar.

Ao entrarem, eles perceberam que se tratava de uma bruxa. a bruxa então prendeu João
numa gaiola, dentro de um porão cheio de pedras preciosas, para comê-lo depois que
engordasse e colocou Maria para fazer os trabalhos de casa. Ela queria comer o menino e todas
às vezes que a bruxa pedia o dedo de João para ver se ele estava gordo ele colocava um pedaço
de osso.

Um dia, a bruxa má perdeu a paciência porque o menino não engordava e resolveu comê-
lo. pediu a Maria que acendesse o fogo. Maria esperou a bruxa chegar perto do forno e a
empurrou dentro do fogo.

João e Maria saíram correndo. Encontraram um rio e viram seu pai.

O pai pediu-lhes perdão e disse que a madrasta tinha morrido.
Então, João entregou as pedras preciosas que pegara da bruxa, e com o dinheiro das vendas

ficaram ricos e viveram felizes para sempre.



1) Numere os parágrafos do texto. O texto tem,________ parágrafos.

Esse texto é:

(a) uma poesia

(b) texto informativo

(c) um conto de fadas

(d) uma fábula

Quais são os personagens do texto?

Local onde se passa a história do
texto.

Descreva duas características
físicas dos personagens.

João

Maria

Descreva duas características
emocionais dos personagens

João

Maria

Qual foi o problema enfrentado por
João e Maria?

Como eles resolveram o problema?

Como termina a história?
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ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA

1)Leia o texto e a seguir responda as questões:

A Raposa e o Macaco

Numa grande reunião entre todos os animais, que fora organizada com a intenção de eleger um
novo líder, foi solicitado que o Macaco fizesse sua apresentação.

Ele se saiu tão bem com suas cambalhotas, pantomimas, caretas e guinchos, que os animais ali
presentes não puderam deixar de ficar impressionados com toda aquela encenação e jogo teatral.

E entusiasmados com tamanha performance, daquele dia em diante, resolveram elegê-lo como seu
novo Rei.

A Raposa, que não votara no Macaco, estava aborrecida com os demais animais por terem eleito
um líder, segundo seu ponto de vista, tão desqualificado, levando em conta apenas as aparências,
o espetáculo, o circo típico dos políticos, coisas que para ela, não tinha valor algum como atributo
pessoal.

Um dia, caminhando pela floresta, ela encontrou uma armadilha com um pedaço de carne. Correu
até o Rei Macaco, e lhe disse que encontrara um rico tesouro, mas, que nele não tocara, uma vez
que por direito, pertencia a sua majestade, o Macaco.

O pretencioso e ganancioso Macaco, embriagado com a vaidade de sua aparente importância, e
de olho na prenda, sem pensar duas vezes, seguiu a Raposa até a armadilha. E tão logo viu o
pedaço de carne ali agarrado, sem pensar duas vezes, estendeu o braço para pegá-lo. Assim,
acabou também ficando preso. A Raposa, ao seu lado, deu uma gargalhada e exclamou:

"Imagine você que pretende ser um Rei, e, no entanto, mostra-se incapaz de cuidar até de si
mesmo..."

Logo, passado aquele episódio, uma nova eleição foi realizada entre os animais para a escolha de
um novo governante, já que o hipócrita macaco fora desmascarado.

Moral da História:
O verdadeiro líder é aquele capaz de provar para si mesmo suas qualidades.

Fábulas de Esopo



2)Numere os parágrafos do texto. O texto tem,________ parágrafos.

Esse texto é:

(a) uma poesia

(b) Texto informativo

(c) um conto de fadas

(d) uma fábula

3) Preencha o quadro abaixo com dados do texto lido. Interpretação escrita do texto:

Quais são os personagens do
texto?

Local onde se passa a história do
texto.

Descreva as características e
emocionais físicas dos
personagens principais

Qual era o motivo da reunião? E
qual foi o resultado?

O que a Raposa fez para provar
seu ponto de vista?

Qual é o assunto principal do texto
lido?

Qual é o problema enfrentado pelos
personagens?

Como eles resolveram o problema?

Qual a moral ou conclusão da
história?
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1) Observe a propaganda:

2) O que significa a expressão JOGUE LIMPO na propaganda acima?

a) Brincar no meio ambiente
b) Desrespeitar o meio ambiente
c) Preservar o meio ambiente
d) Identificar os sete erros da propaganda.

3) De que maneira podemos cuidar do meio ambiente do qual fazemos parte? Escreva V para as
alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas.

a) ( ) Jogando lixo nas ruas e nos rios.

b) ( ) Fazendo queimadas com o lixo doméstico.

c) ( ) Preservando os rios.

d) ( ) Usando a água com consciência, ou seja, não desperdiçando-a.

e) ( ) Restos de comida, folhas de árvores podem ser transformados em adubos.



4) Leia a tirinha e responda:

a)De acordo com a tirinha, por que o Penadinho disse para Dona Morte que o machado do
homem é pior que sua foice?

R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Como ficou a expressão do rosto da Dona Morte?

R:____________________________________________________________________________

c) Você também concorda com o personagem Penadinho? Justifique sua resposta.

R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


