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1. FÁBULA ELEITORAL PARA CRIANÇAS. 

Um ,dia as coisas da natureza quiseram eleger o rei ou a rainha do universo. Os três reinos 

entraram logo a confabular, entre os bichos um tumulto formidável. Bandos de periquitos saíram 

em caravana eleitoral, matilhas de cães discursavam dentro da noite, cáfilas de camelos 

percorriam os desertos, formigas realizavam comícios fantásticos, a rainha das abelhas passava 

com seu séquito, sem falar nos cardumes de peixes, nos lobos em alcateias pelos montes, nas 

manadas de búfalos pelas savanas revoadas instantâneas dos pombos correios.  

(CAMPOS Paulo Mendes .Fábula eleitoral...Pra gostar de ler: crônicas .2 ed.  São Paulo  ática ,1980. v. 5. Adaptado).    

Ao ler o texto é possível notar que a história é contada por: 

A. (    ) um narrador que não participa da história .  

B. (    ) reis e rainhas que são personagens da história. 

C. (    ) um dos animais que se envolveu na eleição.     

D. (    ) um narrador que também é personagem da história. 

Procure no dicionário o significo da palavra em negrito na frase abaixo: 

―a rainha das abelhas passava com seu séquito‖ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. A RÃ E O TOURO. 

Um grande touro passeava pela a margem de um riacho. 

A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força.  

Então começou a inchar, fazendo um enorme esforço, para tentar ficar tão grande quanto o touro. 

Perguntou a suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que 

não. 

A rã tornou a se inchar e inchar. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro  

Pela terceira vez tentou inchar; e fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de 

tanta inveja. 

                                              (ROCHA, RUTH. A rã e o touro. In: Fabulas de Esopo. 10 .ed. São Paulo:FTD,1999.) 



 

Na primeira vez que a rã inchou ela: 

(    ) Perguntou para as companheiras se estava do tamanho do touro. 

(    ) Ficou com muita inveja . 

(    ) Alcançou o tamanho do touro. 

(    ) Explodiu   

A moral desta fábula está: 

(    ) Implícita  

(    ) Explícita 

Crie uma moral para a fábula. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. LENDA INDÍGENA. 

Os macacos bocas- pretas dormem amontoados nas folhas das palmeiras. Nas noites de 

trovoadas e grandes chuvas, os filhinhos choram e gritam de frio. O mesmo acontece ás mães. 

Dizem então, os pais: 

- Amanhã faremos a nossa casa. 

Quando amanhece, um diz: 

- Vamos fazer as nossas casas? 

Responde outro: 

- Vou comer um bocadinho ainda. 

Outros respondem: 

- Nós também. 

Vão- se todos e não se lembram  mais de fazer a casa. Quando volta a chuva, então se 

lembram e dizem: 

- Havemos de fazer a nossa casa. 

Assim faz também muita gente. 

(BRANDERBURGER, Clemente .Lendas dos nossos índios .Rio de Janeiro :Francisco Alves,1931.Grafia atualizada.) 



A lenda indígena fala sobre: 

(    ) índios 

(    ) macacos 

(    ) pais 

(    ) mães 

Em ―Amanha faremos a nossa casa.‖ a fala foi dita:                  

(    ) pelos pais . 

(    ) pelas mães. 

(    ) Pelos filhotes. 

(    ) Pelo narrador  

 

Matemática 

1) Sérgio comprou um tênis. Deu R$ 20,00 de entrada, R$16,00 na 1º parcela e R$16,00 

na 2º. Quanto pagou pelo tênis? 

R.  

 

 

 

2) Thiago comprou um boné por R$ 58,00. Por quanto ele deverá vender para obter um 

lucro de R$25,00? 

R. 

 

 

 

3) Lohanna pagou com R$100,00 uma compra no valor de R$ 64,00. Facilitou o troco 

dando mais R$ 14,00. Quanto recebeu de troco? 

R. 

 

 

 

4) Nalu comprou um colar por R$ 39,99. Revendeu por R$ 24,99. Ela teve lucro ou 

prejuízo? De quanto? 

R. 

 

 



5) Natalia gastou R$ 54,00 na compra de um casaco e R$35,00 na compra de uma blusa. 

Comprou um vestido que custou R$10,00 mais que a blusa. Quanto gastou Natalia no 

total da sua compra ? 

R. 

 

 

 

6) Ian comprou uma bola no valor de R$ 67,00 e recebeu de troco R$ 33,00. Quanto 

de dinheiro Ian deu para pagar a bola 

R. 

 

 

 

7) Clara e Lara compraram cadernos novos. O caderno de Calar custou R$ 27,50 e o de 

Lara R$ 19,00. Quantos reais a mais o caderno de Clara custou que o de Lara 

R. 

 

 

 

8) Piethro comprou um vídeo game novo parcelado. Ele pagou R$ 250,00 de entrada e 

mais 5 prestações de R$ 50,00 cada> Qual o valor total do vídeo game novo de 

Piethro? 

R. 

 

 

 

9) Laura quer comprar pirulitos para todos seus colegas da sala. Sabendo que cada 

pirulito custa R$ 1,00 e que Laura tem 16 colegas ela conseguirá comprar pirulitos 

para todos com uma cédula de vinte reais? Sobrará troco?  

R. 

 

 

 

10) A mãe de Davy está vendendo doces deliciosos no valor de R$ 1,50 a unidade. 

Sabendo que hoje ela vendeu 20 doces, quanto ela conseguiu com as venda de doces 

hoje? 

R. 
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A CIGARRA DOCEIRA 

            Celina é uma cigarra que mora na cidade das 

macieiras, numa casa de cimento, no meio dos cipós. 

            Celina é uma excelente doceira. Ela faz docinhos 

de cereja, melancia e cenoura. Todos são macios e 

deliciosos. 

            Logo cedo, a cigarra voa para o alto da macieira para cantar anunciando o seu negócio. 

            --- Venham todos ao entardecer 

            Comprar os docinhos que vou fazer 

            De cenoura, cereja e melancia 

            Para comer e nunca mais se esquecer. 

            Ao entardecer, Celina coloca os doces numa cestinha e sai para vendê-los na cidade. 

            Cinquenta minutos depois, ela volta para casa dizendo: 

            --- Que felicidade! Foi muito fácil vender os meus docinhos! 

  (Solange Valadares) 

 

a)- Quem é Celina? 

(  ) uma cigana            

(  ) uma cigarra              

(  ) uma melancia 

 

b)- O que a cigarra faz? 

(  ) ela faz balas          

(  ) ela planta maçãs      

(  ) ela faz docinhos 

 

c)- Quais são as qualidades dos docinhos? 

_____________________________________________________________________________ 

 



d)- De que são feitos os docinhos? 

____________________________________________________________________________ 

e)- Como a Celina faz para vender os doces? 

____________________________________________________________________________ 

f)- Por que a cigarra se sente feliz? 

(  ) porque come doces todos os dias 

(  ) porque foi fácil vender os docinhos 

(  ) porque encontra os animais todos os dias 

 

O BOLO DE FUBÁ 

Bater no liquidificador. 

1/2 xícara de açúcar  

2 xícaras de óleo de milho  

2 xícaras de leite    

3 ovos  

Colocar essa massa numa tigela e acrescentar: 

2 xícaras de farinha de trigo 

2 xícara de fubá 

2 colheres(sobremesa) de fermento em pó. 

Untar um assadeira com manteiga ou margarina, pulverizar com farinha de trigo, despejar a 

massa e levar ao forno para assar.  

Depois de assado, passar um pouco de manteiga e margarina sobre o bolo e salpicar açúcar 

cristal ou refinado e canela em pó. Rende 12 pedaços. 

.(http://escrevendo.cenpec.org.org.br/Leitura/DocelcaraComSaborAmargo) 

 

Esse texto é: 

 A.(    ) um recado. 

 B.(    ) um anuncio. 

 C.(    ) uma carta. 

 D.(    ) uma receita. 

 

http://escrevendo.cenpec.org.org.br/Leitura/DocelcaraComSaborAmargo


Se a cigarra doceira quiser fazer um bolo de fubá com o dobro de tamanho desse quanto ela irá 

precisar de cada ingrediente? Complete. 

_______  xícaras de açúcar  

_______ xícaras de óleo de milho  

_______  xícaras de leite    

_______ ovos  

_______ xícaras de farinha de trigo 

_______  xícara de fubá 

_______ colheres(sobremesa) de fermento em pó. 

Se uma receita serve 12 pessoas, quantas pessoas serviram 3 receitas? __________________ 
 
E se ele quisesse fazer para 48 pessoas, quantas receitas teria que fazer? _________________ 
 

Agora é sua vez, pesquise uma receita de doce para Celina. 

_________________________________________________________ 

Ingredientes: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Modo de preparo: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Matemática 

1) Para fazer os doces Celina precisou ir ao mercado comprar alguns ingredientes, observe a 

tabela: 

                          tabela de preços mercado compre bem. 

Produto Preço 

Farinha de trigo R$ 3,20 

Açúcar  R$ 1,80 

Chocolate granulado R$ 4,50 

Leite condensado R$ 5,00 

Dúzia de ovos R$ 6,00 

 

Quanto Celina irá gastar para comprar farinha de trigo e açúcar para fazer um bolo? 

____________________________________________________________________________ 

Quanto ela irá gastar para levar granulado e leite condensado para fazer brigadeiro? 

____________________________________________________________________________ 

Sabendo que ela tem R$ 10,00 para comprar uma dúzia de ovos quanto ela irá receber de troco? 

____________________________________________________________________________ 

2) se ela quiser fazer um bolo de brigadeiro precisará de todos ingredientes da tabela que você 

acabou de ver, isso custará: 

A- (    ) R$ 20,50 

B- (    ) R$ 10,50 

C- (    ) R$ 20,00 

D- (    ) R$ 19,50 

3) se ela pagar a compra de todos ingredientes com uma cédula de R$ 50,00 quanto Celina 

receberá de troco. 

A- (    ) R$ 20,50 

B- (    ) R$ 10,50 

C- (    ) R$ 29,50 

D- (    ) R$ 19,50 

4) ainda observando a tabela do mercado compre bem, é possível Celina comprar farinha de 

trigo, açúcar e uma dúzia de ovos com apenas R$ 10,00? 

__________________________________________________________________________ 

Quanto vai faltar? ___________________________________________________________ 

Quantos e quais ingredientes ela conseguiria comprar se tivesse apenas R$ 15,00? Teria troco? 

Quanto? 

___________________________________________________________________________ 
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A PRIMAVERA DA LAGARTA 
RUTH ROCHA 

 
  JÁ ESTAVAM TODOS SE PREPARANDO PARA 
CAÇAR A LAGARTA. 
            — ABAIXO A FEIÚRA! — GRITAVA A ARANHA, 
COMO SE ELA FOSSE MUITO BONITA. 
            — MORRA A COMILONA! — EXCLAMAVA O 
LOUVA-A-DEUS COMO SE ELE NÃO FOSSE COMILÃO 
TAMBÉM. 
            — VAMOS ACABAR COM A PREGUIÇOSA! — BERRAVA A CIGARRA, ESQUECENDO-
SE DE SUA FAMA DE BOA-VIDA. 
            E LÁ SE FORAM ELES. CANTANDO E MARCHANDO: UM, DOIS, FEIJÃO COM 
ARROZ…TRÊS, QUATRO, FEIJÃO NO PRATO… 
            MAS, A PRIMAVERA HAVIA CHEGADO. POR TODA PARTE HAVIA FLORES NA 
FLORESTA, ATÉ PARECIA FESTA! OS PASSARINHOS CANTAVAM. E AS BORBOLETAS, 
QUANTAS BORBOLETAS! DE TODAS AS CORES, DE TODOS OS TAMANHOS, 
BORBOLETEAVAM PELA MATA. 
            E OS CAÇADORES PROCURAVAM PELA LAGARTA: UM, DOIS…FEIJÃO COM 
ARROZ…E PERGUNTAVAM ÀS BORBOLETAS QUE PASSAVAM: 
            — VOCÊS VIRAM A LAGARTA QUE MORAVA NA AMOREIRA? AQUELA 
PREGUIÇOSA, COMILONA, HORROROSA? 
            AS BORBOLETAS RIAM, RIAM, IAM PASSANDO E NÃO RESPONDIAM, ATÉ QUE 
VEIO CHEGANDO UMA LINDA BORBOLETA E PERGUNTOU: 
            — ESTÃO PROCURANDO A LAGARTA DA AMOREIRA? 
            — ESTAMOS SIM! AQUELA HORROROSA! COMILONA! 
            E A BORBOLETA BATEU AS ASAS E FALOU: 
            — POIS SOU EU. 
            — NÃO É POSSÍVEL, NÃO PODE SER VERDADE! VOCÊ É LINDA! 
            E A BORBOLETA SORRINDO, EXPLICOU: 
            —TODA LAGARTA TEM SEU DIA DE BORBOLETA. É SÓ ESPERAR PELA 
PRIMAVERA. 
 

1) Agora que você já leu o texto responda: 

Qual o título da história?  
 

 

Quais as personagens? 
 

 

Qual o conflito/ problema? 
 
 
 

 

Quem gerou o conflito? 
 
 
 

 

 



Qual a solução? 
 
 
 

 

Como terminou a história? 
 
 
 

 

 

2) Quantos parágrafos possui a história? Faça um x na resposta correta. 

(   ) 16 parágrafos (   ) 17 parágrafos  (   ) 13 parágrafos  (   ) 20 parágrafos 

 

3) Observe o diálogo do texto.  

            — Estão procurando a lagarta da amoreira? 
            — Estamos sim! Aquela horrorosa! Comilona! 
            E a borboleta bateu as asas e falou: 
            — Pois sou eu. 
            — Não é possível, não pode ser verdade! Você é linda! 
            E a borboleta sorrindo, explicou: 
            —Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. 

 

Agora copie deste diálogo: 

A – Uma frase que faça uma pergunta. 

______________________________________________________________________________ 

B – Uma frase que demonstre um sentimento. 

______________________________________________________________________________ 

C – Uma frase que afirme algo. 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Ainda utilizando texto preencha a tabela com as descrições.  

A aranha 
 

 

O louva-deus 
 

 

A cigarra 
 

 

As borboletas 
 

 

A lagarta  
 

 

 



5) classifique os animais de jardim em feminino ou masculino marcando um x na resposta correta. 

Borboleta 
(   )feminino   (   )masculino 
 

Cigarra 
(   )feminino   (   )masculino 

Caracol 
(   )feminino   (   )masculino 
 

Joaninha  
(   )feminino   (   )masculino 

Cobra-cega 
(   )feminino   (   )masculino 
 

Louva-deus 
(   )feminino   (   )masculino 

 

6) Leia o texto. 

 
ARANHAS DE JARDIM. 

 A ARANHA DE JARDIM É TAMBÉM CONHECIDA COMO ARANHA DE GRAMA E SÃO 
CHAMADAS ASSIM POR SEREM ENCONTRADAS COM FACILIDADE NESSES LOCAIS E 
MEDEM APROXIMADAMENTE 4,5 CM SENDO CONSIDERADAS DE PORTE PEQUENO. 
ESSAS ARANHAS POSSUEM UM DESENHO DE SETA NO ABDÔMEN E SÃO ARANHAS QUE 
COSTUMAM CAUSAR ACIDENTES, MAS NÃO FAZEM NENHUM MAL, POIS AS PESSOAS JÁ 
FORAM PICADAS POR ELAS NÃO APRESENTARAM NENHUMA REAÇÃO. É PRECISO 
TOMAR CUIDADO COM ARANHAS, PORQUE ALGUMAS DELAS SÃO MUITO PERIGOSAS E 
VENENOSAS. 
 AS ARANHAS COSTUMAM FICAR EM RESIDÊNCIAS E JARDINS PORQUE SÃO 
ABRIGOS PERFEITOS PARA ELA, AFINAL FICAM BEM PROTEGIDAS DO FRIO. ESSES 
ARACNÍDEOS PODEM SE ESCONDER EM GRAMADOS E EMBAIXO DE FOLHAS SECAS 
QUE SÃO UTILIZADAS PARA FAZER OS NINHOS. PARA EVITAR QUE ARANHAS FIQUEM 
NO JARDIM MANTENHA A GRAMA SEMPRE PODADA E NÃO ACUMULE OBJETO PRÓXIMO 
A CASA. 
         HTTP://MEIOAMBIENTE.CULTURAMIX.COM/NATUREZA/ARANHAS-DE-JARDIM        

 

A) De qual animal de jardim o texto fala? 

_____________________________________________________________________________ 

B) este texto é? 

(   ) uma receita 

(   ) uma poesia  

(   ) um texto cientifico  

(   ) um conto 

 

7) quais são as características da aranha de jardim segundo o texto que você leu? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

http://meioambiente.culturamix.com/natureza/aranhas-de-jardim


8) observando o texto, escreva um verbete sobre a aranha de jardim. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9) leia os grupos de verbos e numere a resposta correta. 

 
( 1 ) sonhou – criou – cuidou – comeu  
 

 
(   ) ações que ainda acontecerão - futuro 

 
( 2 ) dormirá – comentará -  aparecerá – falará  
 

 
(   ) ações que já aconteceram - passado 

 

 

Matemática 

1) Vamos ajudar a lagarta. 

A) A lagarta quer deixar tudo arrumado antes da sua metamorfose, por isso decidiu guardar suas 

81 folhas em nove caixas com quantidades iguais. Quantas folhas ela colocará em cada caixa? 

 

 

B) No aniversário do caracol a formiga comeu 13 docinhos e a lagarta comeu o triplo de doces 

que ela comeu. Quantos docinhos a lagarta comeu? 

 

 

C) Se uma dúzia de ovos custa R$ 7,00 quanto ela pagará em meia dúzia? 

 

 

D) Ela comprou dois pacotes de arroz por R$ 27,00 quanto ela pagaria se comprasse quatro 

pacotes de arroz? 

 

 



2) O caracol está em um jardim na cidade de São Paulo, observe a distância de São Paulo para 

outras cidades. 

Distância entre a cidade de São Paulo e outras cidades 

Cidades Distancias 

Barretos (SP) 440 km 

Limeira (SP) 150 km 

Ouro preto (MG) 630 km 

Macaé (RJ)  610 km 
 

A) Qual cidade está mais próxima de São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

B) qual cidade está mais distante de São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

C) Quantos quilômetros o caracol percorrerá para ir para limeira e voltar para São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

D) Quantos quilômetros o caracol percorrerá para ir para Macaé e voltar para São Paulo 

__________________________________________________________________________ 

3) Na lanchonete que os animais de jardim  gostam de ir tem 5 tipos de sovertes e 6 tipos de 

coberturas diferentes. Quantas combinações diferentes eles podem pedir de sorvetes com 

coberturas? 

A.(    ) 11 combinações 

B.(    ) 20 combinações 

C.(    ) 30 combinações 

D. (    ) 24 combinações 

4) Lá também vendem 3 tipos de tapioca (carne, frango e calabresa) que podem ser combinadas 

com 4  tipos de queijos (catupiry, cheddar, provolone, muçarela). Quantos tipos de combinações 

de tapiocas podem ser feitas? 

A.(    ) 9 combinações 

B.(    ) 6 combinações 

C.(    ) 12 combinações 

D.(    ) 7 combinações 
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1) Responda as questões de acordo com o texto. 

Quem são as 

personagens da 

historia? 

 

 

Qual é a situação 

inicial do texto? 

 

 

 

Qual o conflito da 

historia?  

 

 

 



Quem gerou este 

conflito? 

 

 

Qual a solução? 

 

 

 

Como a historia 

terminou? 

 

 

 

Como a moral desta 

fábula está 

apresentada nesta 

versão? 

 

 

(   ) implícita      (   ) explicita  

Crie uma moral para 

esta fabula.  

 

 

Esta fabula foi escrita 

em prosa ou verso? 

 

 

(   ) prosa           (   ) verso 

 

2) As personagens das fábulas  acabam desenvolvendo comportamentos que são típicos dos 

humanos. Leia o texto e complete a tabela. 

Personagem  Comportamento humano segundo o texto 

 
 
 

Raposa  
 
 
 

 

 
 
 

Corvo  
 
 
 

 

 

3) Releia a frase. 

- Senhor aprenda que o vaidoso se rebaixa a face a quem o quer bajular. 



a) De qual personagem é esta fala da fábula? 

_________________________________________________________________________ 

b) O que a personagem quis dizer com ela? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) Enumere a sequência dos fatos  segundo o texto. 

(   ) Esta lição vale um queijo não acha. 

(   ) Tão linda é sua beleza alada. 

(   ) A raposa agarra o queijo e diz “Senhor aprenda que o vaidoso se rebaixa a face a quem 

o quer bajular‖. 

(   ) Ouvindo essas palavras que feliz o corvo fica que abre bico para cantar. 

 

Matemática 

1) Observe as sequências numéricas e complete os numerais que faltam. 

100  200 250    450   

 

18 21  27   36   45 

 

  21  42 49 56  70  

 

 18  36 45  63   90 

 

12   24 28   40   

 

2) Decomponha os numerais conforme o modelo. 

5.195 = 5000 + 100 + 90 + 5 

3.225 = ______________________________________________________________________________ 



1.808 = _____________________________________________________________________________ 

7.591 = _____________________________________________________________________________ 

9.001 = _____________________________________________________________________________ 

7.373 = _____________________________________________________________________________ 

2.095 = _____________________________________________________________________________ 

6.607 = _____________________________________________________________________________ 

8.123 = _____________________________________________________________________________ 

4.672 = _____________________________________________________________________________ 

7.017 = _____________________________________________________________________________ 

 

3) Agora represente os números na tabela. 

 Unidades 

de milhar 

Centenas Dezenas Unidades 

5.195 5 1 9 5 

3.225     

1.808     

7.591     

9.001     

7.373     

2.095     

6.607     

8.123     

4.672     

7.017     

4) Agora componha os números que se pede. 

7 unidades de milhar + 5 centenas + 8 unidades = 7.508 

3 unidades de milhar + 3 centenas + 5 dezenas + 1 unidades = ____________________ 

9 unidades de milhar + 7 centenas + 2 dezenas = ____________________ 

1 unidade de milhar + 9 centenas + 7 dezenas + 4 unidades = ____________________ 

4 unidades de milhar + 2 centenas + 5 dezenas + 1 unidades = ____________________ 

6 unidades de milhar + 3 centenas + 8 dezenas + 9 unidades = ____________________ 

2 unidades de milhar + 7 dezenas + 2 unidades = ____________________ 
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Em abril existem duas datas importantes para alguns brasileiros: o dia 
21, morte de Tiradentes – que lutou pela independência do Brasil -, 
considerado herói nacional; e o dia 22 – que foi quando o primeiro 
europeu pisou em terras brasileiras. E que tal falar um pouco de uma 
espécie, que hoje é muito rara, mas que era encontrada aos montes 
há séculos, quando acontecerem esses fatos: o pau-brasil! 

 

Pau-Brasil. 

Colorido e explorado 
Os europeus utilizavam inicialmente a madeira desta árvore para extrair um corante vermelho usado por eles 

para tingir tecidos. A madeira passou, então, a ser utilizada também para fabricar arcos de violinos, pois era 

considerada a melhor entre todas as outras madeiras para este fim. Por isso, as populações naturais de pau-

brasil, que eram encontradas na floresta atlântica, foram fortemente exploradas, ao mesmo tempo em que a 

própria floresta era devastada, ocupada e ameaçada. 

A floresta atlântica que originalmente se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, por causa 

da grande exploração, hoje está reduzida a menos de 16% da sua cobertura original e só podemos encontrá-

la em pequenos fragmentos. Ainda assim, ela abriga muitas espécies de plantas e de animais, muitas só 

encontradas nesta floresta. Ainda hoje, mesmo com grande parte da mata destruída, ela ainda é considerada, 

proporcionalmente, a mais rica em variedade de bichos e plantas do planeta. 

  

Brasileirinha em flor 
Paubrasilia echinata (até bem pouco tempo chamada de Caesalpinia 

echinata) é o nome científico do pau-brasil, que é uma leguminosa nativa 

da floresta atlântica e que está ameaçada de extinção, incluída na Lista 

Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. A árvore 

pode chegar a até 30 metros de altura, tem seu tronco e galhos de cor 

acinzentada e com espinhos. As flores apresentam cinco pétalas, quatro 

totalmente amarelas e uma que é amarela com uma mancha vermelha no 

centro. Essa pétala diferente é chamada de “estandarte”, por chamar a 

atenção das abelhas, que são seus polinizadores. Ela funciona como um 

guia visual para as abelhas encontrarem o néctar ao visitarem as flores do 

pau-brasil. 

Os frutos são vagens verdes que quando estão maduras se tornam secas e marrons. Esse tipo de fruto é 

chamado de legume, que é um fruto bem comum na família do pau-brasil. No pau-brasil há espinhos até nas 

vagens, que alguns autores já compararam com ouriços. 

Atualmente, o pau-brasil é muito encontrado em áreas urbanas (praças, parques e avenidas) e dessa forma 

podem contribuir para a movimentação dos polinizadores entre espaços verdes urbanos e áreas naturais de 

floresta atlântica próximas desses espaços. Assim, dizemos que suas árvores plantadas nesses locais podem 

ajudar para a conservação “ex situ” que para a ciência quer dizer “fora do seu lugar de origem”. Mesmo 

assim, a espécie continua interagindo com o meio ambiente e cumprindo seu papel na natureza. 

Matéria publicada em 24.04.2017 http://chc.org.br/brasileirinha/ 
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1) Este texto é: 

(    ) Uma notícia 

(    ) Uma carta 

(    ) Uma instrução 

(    ) Uma receita 

 

2) A finalidade deste texto é: 

(    ) ensinar a fazer algo 

(    ) divertir 

(    ) informar 

(    ) mandar uma mensagem 

 

3) Segundo o texto o pau-Brasil é: 

(    ) uma lenda indígena  

(    ) uma flor 

(    ) um fruto 

(    ) uma árvore 

 

4) Descreva a características do pau-Brasil, como ela é, seus frutos e suas flores. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5) Você sabia que... 

 Essa árvore é protegida por lei e não pode mais ser cortada das florestas? Ela é 

símbolo do Brasil, tem valor histórico e um dia todinho só para ela, 03 de maio, Dia 

Nacional do Pau-brasil. No período de colonização, quando o território brasileiro era de 

Portugal, é possível que a grande exploração e a importância econômica dessa espécie 

tenham gerado a mudança do nome do nosso país de: “Terra de Santa Cruz”, dado pelos 

portugueses no século 16, para “Brasil”. 



 Esse texto é: 

(    ) uma noticia  

(    ) um verbete de curiosidade 

(    ) uma instrução 

(    ) um verbete de enciclopédia  

 

6) Agora que você já leu os textos da revista Ciência Hoje para crianças, escreva uma carta ao 

leitor expondo sua opinião sobre o que os europeus fizeram com o pau-Brasil quando os 

portugueses colonizaram o Brasil. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



Matemática 

1) Observe e complete. 

 

2) Ligue os moldes as suas formas. 

 



3) Marque um X apenas nas figuras que são poliedros. 

 

 

4) Observe os diferentes tipos de pirâmides e responda. 

 

 



E.M.E.I.E.F. PEDRINHAS 

4º ANO 

Professora: Cristiane G. F. Libos. 

Língua Portuguesa. 

Guardiões da história 
Os sambaquis guardam uma parte importante da vida e dos 

povos que os construíram. Eles incluem, por exemplo, pontas 

de flechas e outros artefatos, e muitos, muitos restos de 

comida – por exemplo, carapaças de crustáceos e ouriços-do-mar, espinhas de peixes e ossos de aves e 

mamíferos. 

Aliás, os próprios locais escolhidos para a construção dos sambaquis parecem estar diretamente relacionados 

à coleta de alimento. Muitos são encontrados perto de enseadas, baías e lagoas, ambientes aquáticos de 

encontro entre águas doce e salgada, onde há muita quantidade e diversidade de organismos aquáticos. Uma 

prova de que os sambaquieiros consumiam vários animais marinhos. 

Há mais ou menos 100 anos, os cientistas conhecem os sambaquis e os estudam para saber mais sobre a pré-

história, especificamente sobre o período do Holoceno, que compreende os últimos 11 mil anos da história 

da Terra. 

  

Sambaquis brasileiros 
Existem centenas de sambaquis no Brasil, principalmente na 

região costeira que vai desde o Espírito Santo até o Rio Grande 

do Sul. Os mais antigos têm cerca de 8 mil anos. É tempo à beça! 

Recentemente, alguns pesquisadores resolveram usar os 

sambaquis não só para conhecer a história das pessoas, mas 

também para saber um pouco mais sobre as espécies animais das 

quais elas se alimentavam, assim como sobre o meio ambiente de 

milhares de anos atrás. Uma verdadeira ponte para o passado! 
 

Matéria publicada em 17.02.2017 http://chc.org.br/brasil-do-samba-qui/ 

 

1) Segundo o texto, quem são os guardiões da historia? 

(    ) Os historiadores 

(    ) Os sambaquis 

(    ) Os ouriços-do-mar 

(    ) Animais marinhos 

 

2) Quantos sambaquis existem no Brasil? 

______________________________________________________________________________ 

3) Onde estão localizados? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4) Os mais antigos tem cerca de quantos anos? 

______________________________________________________________________________ 

5) que artefatos podemos encontrar nos sambaquis? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Matemática 

1) Houve um campeonato de judô na escola Pedrinhas, observe no gráfico os postos dos 

participantes. 

 

 

 

A) quem fez mais pontos, Vitor ou Gabi? ______________________________________ 

Quantos pontos a mais? ___________________________________________________ 

B) quem fez menos pontos, Mariana ou Clara? _________________________________ 

Quantos pontos a menos? _________________________________________________ 

C) alguém empatou? _________________ quem? _______________________________ 

D) quanto pontos Lívia fez? _______________ e Mariana? _________________________ 
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PONTOS DO CAMPEONATO DE JUDÔ 



2) Observe o calendário 2020 e responda. 

 

 

A) quantos meses faltam para o fim do ano? _________________________________________ 

B) quais são os meses que tem 30 dias ou menos? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

C) quais os meses que tem 31 dias? ________________________________________________ 

D) quantos meses tem um bimestre? ________________________________________________ 

D) Esse ano está sendo um ano bissexto? ____________________________________________ 

E) De quanto em quantos anos isso acontece? ________________________________________ 

F) Qual mês ganhou um dia a mais? ________________________________________________   

G) quantos trimestres tem um ano? Assinale a resposta correta. 

(  ) 1     (  ) 2     (  ) 3     (  ) 4 

H) quantos semestres tem um ano? Assinale a resposta correta. 

 (  ) 1     (  ) 2     (  ) 3     (  ) 4 



I) quantos bimestres tem um ano? Assinale a resposta correta. 

(  ) 1     (  ) 2     (  ) 3     (  ) 4 

 

3) Ainda observando o calendário responda. 

A) A Nicolly decidiu fazer um  bolo no dia 30 de maio para comemorar seu aniversario. Em que 

dia da semana será o aniversario de Nicolly? 

____________________________________________________________________________ 

B) Quantas semanas faltam para o aniversario dela? _________________________________ 

C) As aulas da escola Pedrinhas começaram no dia 03 de fevereiro. Quantos meses já se 

passaram desde o inicio  das aulas? ______________________________________________ 

D) A turma está ensaiando uma dança para a festa junina da escola que será dia 12 de junho. 

Quantos meses faltaram para festa junina? _________________________________________ 

Que dia da semana será essa festa? ______________________________________________ 

A festa acontecerá no primeiro ou segundo semestre deste ano? _______________________ 

E) Sérgio irá viajar em agosto para casa de seus primos, quantos meses faltam para a viagem? 

_____________________________________________________________________________ 

A viagem acontecerá no primeiro ou no segundo semestre deste ano? 

_____________________________________________________________________________ 

 


