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A LEITEIRA E O BALDE DE LEITE
Joana carregando na cabeça um balde de leite, dirigia-se rapidamente para a aldeia. A fim de andar mais
depressa, tinha posto uma roupinha ligeira e sapatos bem cômodos. Ia leve como o vento. Em seu pensamento,
já estava vendendo o leite e empregando o dinheiro.
- Compro cem ovos e ponho a chocar. Posso muito bem criar pintos ao redor da casa. Quando crescerem,
vendo todos e tenho um bom lucro. Com esse dinheiro, compro um leitãozinho. Em pouco tempo, terei um porco
bem gordo, pois só comprarei se o leitão já for gordinho. Cobro um bom preço pelo porco e compro uma vaca.
Terá que vir acompanhada de seu bezerrinho. Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal.
Joana entusiasmada, saltou também. O balde caiu da sua cabeça, e o leite derramou-se no chão. Adeus
bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pintos! A pobre Joana voltou para casa, com medo que o marido
brigasse com ela
– É fácil fazer castelos no ar, pensava. Nada mais gostoso. Na minha imaginação posso virar rainha, usar uma
coroa de diamantes e ter súditos que me adorem. Nada disso dura muito: uma coisa à-toa acontece, e volto a
ser Joana Leiteira.
(GÄRTNER, Hans & ZWERGER, Lisbeth. 12 fábulas de Esopo. Trad. ALMEIDA, Fernanda Lopes de. 7. ed. Rio
de Janeiro: Ática, 2003).
01. Em “Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal”, o termo sublinhado refere-se ao
(A) bezerro.
(B) porco.
(C) pinto.
(D) leitão.
02. Em “ – Compro cem ovos e ponho para chocar”, o travessão indica
(A) o fim da expressão do pensamento de Joana.
(B) o início da expressão do pensamento da leiteira.
(C) a continuidade do pensamento da mulher.
(D) a interrupção do pensamento da personagem.
03. Os sonhos de Joana se desfazem quando,
(A) ao planejar a venda do leite, ela apressou muito o passo.
(B) ao voltar para casa, o marido brigou muito com ela.
(C) ao saltar, ela deixa o balde cair e derrama todo o leite no chão.
(D) ao carregar o balde de leite, ela se deu conta do trabalho que teria.
04. Ao planejar o seu futuro, a imaginação de Joana é marcada
(A) pela ousadia.
(B) pelo pessimismo.
(C) pela timidez.
(D) pelo otimismo.
05. Em “Adeus bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pintos!”, a pontuação que encerra essa frase indica uma
(A) triste constatação.
(B) extrema satisfação.
(C) reflexão duvidosa.
(D) lembrança desagradável.
06. Para Joana, “fazer castelos no ar...” significa o mesmo que fazer
(A) planos com base concreta.
(B) projetos sem base na realidade.
(C) suposições com dados comprováveis.
(D) propostas sem dados comprováveis.
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Diário
Por Hélia Higa

Querido diário.
A Beth, minha “priminha querida”, chegou hoje e a Beth vai ficar aqui em casa
até SÁBADO! Meu pai e minha mãe ficam dizendo que quando eu e a Beth éramos
pequenas, eu e a Beth nos dávamos muito bem. Meu pai e minha mãe não
entendem que o tempo passa e as pessoas mudam. A Beth virou uma chata de
galocha!
Cortei o cabelo e a implicante foi logo dizendo que ficaria melhor se eu tivesse
o rosto mais delicado, se a Beth não parar de falar isso, essa noite, enquanto a
Beth dormir vou pintar o cabelo dela de verde lagartixa. Beth – chata – lagartixa!
Ah… Seria bem divertido!

Questões
1) Qual é o título do texto?
_____________________________________________________________
2) Quem é Beth?
____________________________________________________________
3) Até que dia a Beth vai ficar na casa da prima?
_____________________________________________________________
4) O que os pais da prima da Beth falavam sobre elas?
_____________________________________________________________
5) O que o pai e a mãe dela não entendem?
___________________________________________________________
6) A prima de Beth cortou o cabelo. O que Beth disse a ela que ela não gostou?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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O diário da Teca
Querido diário
Mamãe deu aquela ordem de novo: “Já para cama, mocinha. Desliga a televisão!”
Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem comandar os horários dos filhos
dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo e, se for dormir tarde, posso perder a
hora. Conversa de mãe!
Eu NUNCA cheguei atrasada na escola, além disso, sou muito responsável e não é
todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda! Ela tem argumento
pra tudo. Diz que quando eu durmo tarde acordo mal humorada, tomo café correndo e
acabo ficando com sono na escola. E tem mais: diz que toda criança tem necessidade de
pelo menos oito horas de sono para recuperar o corpo e crescer. “E ainda fala:” Dormir
bem é bom para a memória!”.
Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passa um montão de programas legais
depois das 10? Em minha opinião, os pais deveriam deixar os filhos se responsabilizarem
mais pelas suas vidas. Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande para
umas coisas e pequena para outras.
Boa noite.
Questões
1) Qual é o título do texto?
R.
2) Que ordem a mãe da Teca deu de novo?
R.
3) Por que Teca não concordava com a ordem dos pais?
R.
4) Por que a mãe da Teca quer que ela durma cedo?
R.
5) Por que Teca não concorda com sua mãe?
R.
6) O que mais a mãe da Teca usava para convencer a menina a dormir cedo?
R.
7) Na opinião de Teca, como deveria ser?
R.
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. Eu
Eu não era velho nem novo. Tinha a capa colorida, um pouco amassada, e uma das
páginas rasgada na parte de baixo, naquele lugar que chamavam de pé de página. Vivia
jogado no canto de um quarto, junto de velhos brinquedos.
Todos os dias o menino entrava para brincar. O que eu mais queria era que ele me
desse atenção, me segurasse, passasse as minhas páginas, lesse o que eu tenho para
contar. Mas que nada! Brincava naquele quarto e nem me olhava.
Ficava horas e horas com os toquinhos de madeira, carrinhos, quebra-cabeça e outros
brinquedos. Eu me sentia um grande inútil.
Um dia não aguentei mais: chorei tanto, mas tanto, que minhas lágrimas molharam
todas as minhas páginas e o chão.
Parecia que eu tinha feito xixi no quarto. Levei um tempão para secar. Veio a noite, as
lágrimas continuavam úmidas.
Comecei a bater o queixo de frio e espirrar. Só não fiquei gripado porque fui dormir
debaixo do ursinho de pelúcia.
No dia seguinte, quando os raios de sol entraram pela janela, me senti melhor, e
minhas páginas secaram todas.
A minha sorte é que as letras não deslizaram pelas páginas e foram embora.
Pontes Neto
1) A história que você leu acontece:
( ) Numa rua
( ) Numa janela

(
(

2) O personagem principal era:
( ) Um brinquedo
( ) Um caderno

(
(

) Num quarto
) Num baú

) Um livro
) Um menino

3) No trecho “Parecia que eu tinha feito xixi no quarto” a expressão grifada dá a idéia de:
( ) Tempo
( ) Lugar
( ) Causa
( ) Intensidade
4) O desejo do personagem era:
( ) Que lhe desse atenção
( ) Que passasse suas páginas.
( ) Que lhe segurasse e lesse
( ) Todas opções acima.
5) “Eu me sentia um grande inútil”, a palavra grifada significa:
(

) Útil

(

) Agradável

(

)Valorizado

(

) Sem valor.
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Bactérias
Assinale com verdadeiro ou falso:
1) As bactérias são seres microscópicos encontrados em todos os ambientes e
também em corpos dos seres vivos.
(

) verdadeiro

(

) falso

2) A meningite é uma doença pouco contagiosa, causada pela inflamação das
meninges.
(

) verdadeiro

(

) falso

3) Coqueluche é uma doença infantil também chamada de tosse comprida.
(

) verdadeiro

(

) falso

4) A pneumonia é uma doença causada pela inflamação dos alvéolos pulmonares.
(

) verdadeiro

(

) falso

5) A tuberculose é uma doença causada por vírus.
(

) verdadeiro

(

) falso

6) Doença que é transmitida por meio de objetos enferrujados, como prego, que
penetram no corpo, dá-se o nome de tétano.
(

) verdadeiro

(

) falso

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
PROFESSORA:
DATA DE ENVIO: 15/06/2020
DATA DE ENTREGA:22/06/2020
-Habilidade: GEOGRAFIA (EFO4GE05)
TERÇA-FEIRA 16/06/2020

Respostas: Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste, Sul, Norte, Leste. Coloque-as nos seus devidos
lugares.
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1.Analise a imagem abaixo e responda:
Os instrumentos representados pela imagem ao
lado foram fabricados em pedra________ ____e
____________, e eles são oriundos de diferentes
períodos pré-históricos e de várias regiões do
mundo. Assinale a alternativa que preenche as
lacunas acima:
a.(

)lascada e polida

b.(

)lisa polida

c.(

)quebrada e polida

d.(

)raspada e polida

2.Analise a imagem abaixo:
Essa imagem representa: Assinale
apenas uma alternativa.
a.(

)A evolução humana.

b.( )Como os macacos se parecem
com os seres humanos.
c.( )Como a cor da pele dos seres
humanos foi alternando ao longos dos
anos.
d.( ) Como o ser humano foi ficando
mais alto ao longo dos anos.
3.Observe a imagem:
I.A imagem I , representa o Homo Erectus e a
imagem II, representa o Homo Sapiens.
II.A imagem I, representa o Homo Sapiens e a
imagem II, representa o Homo Erectus
III.As imagens I e II representam o Australopithecus.
IV.As imagens I e II representam O Homo Habilis.

Assinale apenas uma alternativa.
Está correta:
a.(

)I

b.(

)II

c.(

)III

d.(

)IV
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Defensores da natureza
Muitas belezas naturais, dadas a nós pelo Pai
Celestial, têm sido estragadas pelos homens.
Nós precisamos muito da natureza.
Precisamos da água pura, do oxigênio das plantas para respirarmos o ar
limpo, precisamos das florestas, das flores, dos animais, dos rios, dos
mares...
Quando atacamos a natureza, todos nós sofremos com isso.
Precisamos conservar e defender a natureza com carinho e usá-la com
sabedoria.
Ela é a casa de todos nós.
A natureza precisa de nós e nós precisamos dela para sermos felizes.
1) Por que precisamos usar a natureza, com sabedoria?
R: _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2) Faça desenhos, no espaço abaixo, como devemos agir para defender a natureza.
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Atividade de Educação Física

Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF10P4)
1 –A quadrilha é uma dança folclórica coletiva muito popular no Brasil. Essa dança caipira é
típica das festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de Junho e Julho. É uma
dança caipira e que faz parte do contexto de Minas Gerais.
CRUZADINHA JUNINA
Agora vamos preencher a cruzadinha com os nomes das figuras que lembra a época junina.

