NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 08/06/2020
PORTUGUÊS
1. Leia o texto abaixo com bastante atenção:

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:15/06/2020
SEGUNDA-FEIRA 08/06/2020

A onça e o coelho
A onça havia plantando uma roça, onde nasceu muita urtiga.
A onça ficou atrapalhada. Nem entrar na roça podia, porque a urtiga arde muito. Foi então e
chamou os animais da floresta.
Quem me capinar esta roça sem se coçar ganha um boi... Disse ela.
O macaco se prontificou a fazer o serviço. Mas assim que deu o começo à capinação, coçouse tanto que a onça o tocou de lá.
Veio o bode, que também se coçou com o chifre. A onça tocou o bode.
Por fim apresentou-se um coelhinho: ‘’ Esta é boa! Disse a onça. ‘’ Se nem o macaco e o
bode puderam capinar a roça, que espera fazer este bichinho?’’ Mas como o coelho insistiu,
consentiu.
A onça ficou fiscalizando o serviço para ver se ele se coçava; depois se cansou daquilo e
deixou uma de suas filhas no lugar.
O coelho, que não podia mais de tanto comichão, teve uma idéia. Voltou-se para a filha da
onça e perguntou: ‘’ Escute oncinha, o tal boi que sua mãe prometeu não é um boi malhado, com
uma mancha amarela aqui (dizendo isso coçava a perna), e outra aqui (e coçava o lombo) e outra
aqui (e coçava o focinho)’’?
A oncinha, muito boba, respondia que era. O coelho prosseguiu no trabalho, e quando a
comichão apertou veio novamente perguntar se o boi não tinha também uma mancha amarela em tal
e tal parte... e coçava ali. E desse modo conseguiu capinar a roça e ganhar o boi.
Histórias da Tia Anastácia – Monteiro Lobato.

2. Responda com base nas informações do texto:
a) Este texto possui quantos parágrafos? _____________________________________________
b) Quem escreveu esta história?
( ) Tia Anastácia

( ) Monteiro Lobato

( ) A onça preguiçosa.

C) O que nasceu na roça da onça?
________________________________________________________________________
d) O que os animais deveriam fazer?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

e) Quais animais que vieram capinar e o que aconteceu?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
f) Como o coelho fez para se coçar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
g) Segundo o texto a onça não conseguia entrar na roça porque:
( ) Era muito grande.
( ) Era atrapalhada e tinha urtiga que ardia muito.
( ) Estava com preguiça.

h) A onça prometeu um boi para quem:
( ) Capinasse a roça sem descansar.
( ) Capinasse a roça sem se coçar.
( ) Capinasse rápido.
i) Leia o trecho: ‘’ A onça ficou fiscalizando o serviço para ver se ele se coçava; depois se cansou
daquilo e deixou uma de suas filhas no lugar. ’’ A palavra em negrito refere-se:
( ) a oncinha

( ) o coelho

( ) bode, ao coelho e ao macaco

( ) ao boi

k) O coelho se demonstrou que era:
( ) rápido

( )esperto

( ) atento

( ) curioso

3. Coloque as seguintes palavras em ordem alfabética:

Roça – capinar – tocou – bichinho – amarela – comichão – boi – lombo – onça plantado

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Separe as palavras abaixo em sílabas:
a) coelho:__________________________________________________
b) carroça: ___________________________________________________
c) passarinho: _________________________________________________
d) prosseguiu:______________________________________________
e) comichão: _______________________________________________
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Leia o texto e responda as questões em seu caderno
Elefantinho colorido
A brincadeira começa com a escolha de um líder e, para que todos tenham a mesma chance,
o ideal é fazer um sorteio entre os participantes. Pronto? O líder grita: “Elefantinho colorido!”, e os
demais respondem: “De que cor?”. O líder pensa em uma cor e grita, por exemplo, “Azul!”, e as
crianças correm para tocar em algo da cor azul. Mas, logo depois de dar a ordem, o líder corre para
tentar alcançar um participante antes que ele toque na cor escolhida. Aquele que for capturado sai
da brincadeira. Ganha o último a ser pego.
Para que serve esse texto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Segundo o texto, o líder da brincadeira:
(A) Elimina o participante ao tocá-lo.
(B) Reinicia a brincadeira quando todos participantes tocam o objeto na cor indicada.
(C) Faz o sorteio para escolher os participantes.
(D) Obedece a ordem dada como os demais participantes.
4. De acordo com o texto, o número de participantes:
(A) Vai aumentando no decorrer da brincadeira.
(B) Se mantém o mesmo do início ao final da brincadeira.
(C) Tem que ser sorteado no início da brincadeira.
(D) Vai diminuindo no decorrer da brincadeira.
5. No texto lido, as aspas indicam:
(A) O que as pessoas pensam.
(B) As regras da brincadeira.
(C) As cores que as pessoas escolhem.
(D) O que as pessoas dizem.
6) De acordo com o texto, PARE! ATENÇÃO! Joãozinho
é um menino:
a)
Distraído.
b)
Malcriado.
c) Medroso.
d) Ocupado
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Leia o texto abaixo e assinale com um x a resposta correta em cada questão:
Proezas de João Grilo

João grilo foi um cristão
que nasceu antes do dia
criou-se sem formosura
mas tinha sabedoria
e morreu depois da hora
pelas artes que fazia.
(...)
Porém o grilo criou-se
pequeno, magro e sambudo
as pernas tortas e finas
a boca grande e beiçudo
no sitio onde morava
dava notícias de tudo.
1ª) O gênero textual lido é
(A)uma poesia
(B)um conto
(C)uma fábula.
(D)uma tirinha.
2ª) O objetivo do texto lido é
(A)dar noticias.
(B)ensinar a fazer um livro de cordel.
(C)fazer a descrição de um lugar.
(D)contar uma história engraçada
3ª) O título do poema se refere
(A)aos problemas de João
(B)aos bens do personagem.
(C)ao rebanho do vaqueiro.(D)às façanhas de
João Grilo.

4ª) No verso: “João Grilo foi um cristão”.
O substantivo destacado é:
A)substantivo comum.
B)primitivo
C)próprio.
D)composto.
5ª) Na segunda estrofe, as expressões
Sodré vários assuntos.“pequeno, magro e
sambudo”, referem-se ao (à):
(A) Cristão.
(B) João Grilo
(C) Pai.
(D) Cidade
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1. Observe os relógios abaixo e escreva qual o horário cada um deles está marcando.

2. Copie os horários para os relógios correspondentes e desenhe os ponteiros conforme os horários
escritos.
1

2

3

4

5

22:37

05:44

12:51

03:05

10:15

3. Escreva qual o horário está marcado em cada um dos relógios abaixo.

4. Quando o rádio anunciou a hora certa, Chico percebeu que o
seu relógio estava atrasado 9 minutos. Já o relógio de Antônia
estava adiantado 7minutos.
a) Que horas marcava o relógio de Chico?
___________________________________________________________
b) E o relógio de Antônia? _______________________________
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1) Cálculo mental e estimativa

Conta

Estimativa

Estimativa

Estimativa

205 + 223

328

428

528

290 + 410

710

610

700

430 - 109

121

321

339

150 + 350

500

400

600

375 - 125

450

375

250

92 +118

210

200

228

185 - 65

130

140

120

Sem fazer contas, para conta pinte o resultado que achar correto.
2) Calcule as operações
a) 451 + 322 +78= ________

b) 327 + 253=______

c) 500 – 195= _________

d) 457 – 239=________

e) 237 x 4 = _______

154 : 4 =_______
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1-Marcos tinha 800 figurinhas. Dividiu algumas com Pedro e ficou com 400. Quantas
figurinhas Marcos ficou?

R:__________________________________________________________________________
2- Na bolsa da professora Roseli tem 200 folhas de sulfite. Ela pediu 145 na inspetoria e 100 para
os alunos. Quantas folhas de sulfite ela tem agora?

R:__________________________________________________________________________
3- Marina tem 36 balas e quer dividir entre suas 4 amigas. Quantas balas cada amiga receberá?

R:__________________________________________________________________________
4-Luiz tem 8.192 bolinhas, José tem 263. Quantas bolinhas Luiz têm a mais que José?

R:__________________________________________________________________________
5-Na sala da professora Regina estão presentes hoje 24 meninas e 6 meninos. Quantos alunos
estão presentes na sala da professora Regina ?

R:__________________________________________________________________________
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O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E DAS ROTAS DE COMÉRCIO
O crescimento populacional foi importante para as modificações do desenvolvimento da
sociedade rural. E por conta disso sofreram grandes invasões de bárbaros motivados pela crise
agrícola. No comercio medieval, os burgos eram os
que cuidavam da economia agrícola (fonte de
alimento) e comercializava, assim manufaturando.
Organizavam rotas marítimas e fluviais também,
pois essas eram mais baratas do que as terrestres.
Com as feiras, é claro que a população
começou a se expandir, e isso até que foi bom, pois
automaticamente e consequentemente gerou mais
consumidores de mão de obra. E também
camponeses se mudavam para as grandes
cidades a procura de empregos e outras
coisas,então novas atividades eram desenvolvidas.
As cidades cresceram em função do comércio.
Os seus principais produtos eram as especiarias, as
sedas, a porcelana e o ouro. Eles também criaram uma
união comercial conhecida como Hansa Teutônica, que
comerciavam tecidos de lã e algodão, sal, madeira, ferro
e armas.
Usavam também a rota mediterrânea para
importar e exportar seus produtos, essa rota ligava as
cidades italianas aos portos do norte da África.
Haviam
lugares
onde
comerciantes
se
encontravam e faziam “as feiras”, protegidos por
cavaleiros feudais, evitando assaltos.
Na antiguidade adotaram as guildas que era a
prática de regular os comércios locais, controlando preços.
Dentro de cada guilda havia 3 categorias:
▪ Mestre artesão: era o dono da oficina, da matéria prima, ferramentas e do produto final; e
controlava todas as etapas de produção.
▪ Oficiais ou Jornaleiros: assalariados e poderiam se tornar mestres quando “evoluíssem”
mais, ou seja, depois de um certo tempo no mesmo cargo.
▪ Aprendizes: aprendiam a trabalhar lá e em troca recebiam abrigo, alimento e roupa. Mas
depois de certo tempo ele também poderia se tornar um jornaleiro.
E para se tornar um mestre era preciso passar pelas duas primeiras categorias com sucesso,
êxito.
1-De acordo com o texto por que o crescimento populacional foi importante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2-Complete o texto com as palavras do quadro abaixo.
Empregos cidades mão de obra
atividades População

Expandir

Com as feiras, é claro que a ___________________ começou a se ________________, e isso até
que foi bom, pois automaticamente e consequentemente gerou mais consumidores de
______________________

E

também

camponeses

se

mudavam

para

as

grandes

_________________ a procura de__________________________ e outras coisas, então novas
_______________________ eram desenvolvidas.

3 – Por que as cidades cresceram? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Escreva os tipos de rotas praticadas de cada desenho.

_________________________

_______________________________________________

___________________________

________________________________________
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Atividade de Educação Física

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento:Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF01P4)
1 –Vamos conhecer o jogo SHISIMA, ele é originário do Quênia e é muito divertido. Depois de ler as
regras construa seu próprio jogo em uma folha de papel e realize partidas com seus familiares.

Não se esqueça de relatar no verso dessa folha o que achou do jogo africano! Boa Sorte!

