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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 
 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias da 
semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 
Segunda-feira 
30/11 

Terça -feira  
01/12 

Quarta-feira 
02/12 

Quinta-feira 
03/12 

Sexta-feira 
04/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos baseados 
nos simulados 
de provinha 
Brasil 

MATEMÁTICA 
- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos baseados 
nos simulados 
de provinha 
Brasil 

MATEMÁTICA 
- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos baseados 
nos simulados 
de provinha 
Brasil 

 
Segunda-feira 
07/12 

Terça -feira  
08/12 

Quarta-feira 
09/12 

Quinta-feira 
10/12 

Sexta-feira 
11/12 

MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil. 

LÍNGUA 
PORTUGUES
A 

- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos baseados 
nos simulados 
de provinha 
Brasil 

MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

 
Segunda-feira 
14/12 

Terça –feira 
15/12 

Quarta-feira 
16/12 

Quinta-feira 
17/12 

Sexta-feira 
18/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos baseados 
nos simulados 
de provinha 
Brasil 

MATEMÁTICA 

- Interpretar e 
resolver 
situações 
problemas 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 

LÍNGUA 
PORTUGUES
A 

- Ler e 
interpretar 
corretamente 
textos 
baseados nos 
simulados de 
provinha Brasil 
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DATA: 28/12      Tempo aprox.: 60 min. 
 

 
Quem não gosta de Natal, não é mesmo? As atividades preparadas para 
o sábado você entrará no clima do Natal. Esta primeira atividade será 
construir uma árvore de Natal com palitos de picolé. Quem não tiver tinta 
para pintar, poderá usar o lápis de cor ou até mesmo folhas encontradas 
na natureza para colorir os palitos.  
(Quem tiver como, enviar fotos para a professora)  
AS ATIVIDADES FEITAS NO SÁBADO NÃO PRECISAM SER 
DEVOLVIDAS COM A APOSTILA. USE PARA DECORAR SUA CASA 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 30/11- LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 60 min. 
Leia o texto abaixo  e assinale a opção correta 

H4   Questão  01 –––––––––––––––––––– 
A CUTIA 

A cutia é um bicho pequeno. Ela 
recolhe mais alimento do que consegue 
comer. O restante das castanhas ela 
enterra para comer mais tarde e acaba se 
esquecendo de onde as enterrou. Por 
causa disso as sementes acabam brotando 
e se tornam outras árvores. 

QUEIROZ, Luis Roberto. Animais brasileiros. São Paulo. 

A cutia enterra as castanhas para 

A) comê-las mais tarde. 

B) esquecer sua comida. 

C) plantar novas árvores. 

D) recolher mais alimento. 

H7   Questão  02 –––––––– 

Leia o texto ao lado. 

 

 

A menina fechou a boca do menino para 
ele não 

A) brincar. 

B) comer. 
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C) gritar. 

D) sorrir. 

 
H7   Questão  03 –––––––––––––––––––– 

 

Leia o texto abaixo. 

 

 

O menino ficou chateado porque o 
cachorrinho 

A) estragou o jornal. 

B) não lhe deu o jornal. 

C) quis rasgar o jornal. 

D) amassou o jornal. 

 
H8   Questão  04 –––––––––––––––––––– 

 

Leia o texto abaixo. 

O escorpião possui até doze olhos, 
mas isso não o impede de ter uma péssima 
visão! Ainda bem que não precisa muito 
dela por ser um animal noturno, que caça 
durante a noite e consegue sentir suas 
presas (aranhas, insetos), graças a pelos 
muito sensíveis às vibrações. 

O assunto do texto é 

A) a extinção do escorpião. 

B) a visão do escorpião. 

C) o ferrão da aranha. 

D) o habitat dos insetos. 

 

DATA:   01/12             
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 60 min. 
 

QUESTÃO 1 
Em 1989, a lista oficial de bichos ameaçados no Brasil contava com 219 espécies. Em 2003, 
a lista aumentou para 395 espécies. Qual a diferença entre a quantidade de espécies 
ameaçadas de extinção em 1989 e a quantidade ameaçada em 2003? 

( A ) 614 espécies 
( B ) 184 espécies 
( C ) 176 espécies 
( D ) 156 espécies 

 
QUESTÃO 2 

A lista com o nome das espécies ameaçadas de extinção foi elaborada por 200 cientistas da 
Fundação Biodiversistas. 
O número 200 pode ser decomposto da seguinte forma: 

( A ) 2 dezenas. 
( B ) 2 centenas. 
( C ) 20 unidades. 
( D ) 2 centenas e 2 unidades. 
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QUESTÃO 3 

A tabela abaixo mostra algumas das espécies ameaçadas de extinção na nova lista. São elas: 

 
O número de mamíferos ameaçados é de 

( A ) 69.                 ( B ) 116.                       ( C ) 160.                         ( D ) 224. 
 
 
QUESTÃO 4 

 
A metade de uma população de 28 micos-leões formou um grupo familiar. Esse grupo tem 
quantos indivíduos? 

( A ) 6 
( B ) 12 
( C ) 14 
( D ) 18 
 

QUESTÃO 5 
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( A ) 500 gramas. 
( B ) 600 gramas. 
( C ) 700 gramas. 
( D ) 750 gramas. 

 
 

DATA: 02/12        
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

 
H9   Questão  01 ––––––––––––––––––– 

 

Leia o texto abaixo. 

 

Nesse texto, o ponto de exclamação foi 
usado para indicar 

A) alegria. 

B) dúvida. 

C) surpresa. 

D) susto. 

H3   Questão  02 –––––––––––––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 

Esse texto é uma 

A) carta. 

B) história. 

C) notícia. 

D) piada. 

H6   Questão  03 ––––––––––––––––––– 
 

Leia o texto abaixo. 

 

 

O elefante estava correndo porque 

A) espetou o pé no espinho e sentia dor. 

B) estava com medo de um passarinho. 

C) estava procurando um bichinho 
perdido. 

D) ficou perdido e desconsolado. 

H5   Questão  04 –––––––––––––––––––– 

 
 

Leia o texto abaixo. 
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No verso “A cigarra é só cantiga”, cantiga é 
o mesmo que 

A) alegria. 

B) comida. 

C) fadiga. 

D) música 

H2   Questão  05 –––––––––––––––––––– 

A ordem alfabética correta para a lista de 
ingredientes da receita é: 

(A) leite, mel, açúcar, bicarbonato, 
farinha de trigo, cravo-da-índia, 
canela. 

(B) açúcar, bicarbonato, canela, cravo-
da-índia, farinha de trigo, leite, mel. 

(C) açúcar, leite, bicarbonato, cravo-da-
índia, canela, mel. 

(D) bicarbonato, leite, mel, açúcar, cravo-
da-índia, canela, farinha de trigo. 

 
 
DATA:  03/12             
 
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 60 min. 

 

QUESTÃO 1 

O período em que o mico-leão pode ter seus filhotes, ou seja, reproduzir-se, é de setembro a 
dezembro e, normalmente, tem dois filhotes gêmeos. Este período corresponde a 

( A ) 4 meses. 
( B ) 5 meses. 
( C ) 7 meses. 
( D ) 9 meses. 

 
 
QUESTÃO 2 

 
Um grupo de alunos da Escola Balão Vermelho, preocupado com as questões ambientais 
recolheu, em dois meses, 3 680 pilhas para reciclagem, mandando esse material para 
depósitos específicos. 
No número 3 680, o algarismo 6 ocupa a ordem das 

( A ) unidades de milhar. 
( B ) centenas. 
( C ) dezenas. 
( D ) unidades simples. 
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QUESTÃO 3 

 
João tem 8 anos. A idade de João, daqui a 50 anos, será 

( A ) 10 anos. 
( B ) 18 anos. 
( C ) 50 anos. 
( D ) 58 anos. 

 
 
QUESTÂO 4 
 

 
Comprando 3 pilhas alcalinas, usarei meu MP3 durante 

( A ) 35 horas. 
( B ) 20 horas. 
( C ) 15 horas. 
( D ) 5 horas. 

 
 
QUESTÃO 5 

 
Para comprar o conjunto de pilhas acima, preciso de: 
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DATA:   04/12        
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

 

H6   Questão  01 –––––––––––––––––––– 
 

Racionamento de Energia 

Verifique o consumo de energia elétrica de 
alguns aparelhos elétricos, para 
economizar em sua casa. 

 
Revista, Ciência Hoje das Crianças.Setembro 2001. p. 

23.(adaptado) 

 

Os aparelhos que têm o mesmo consumo 
de energia são 

(A) aspirador de pó e ventilador. 
(B) ar-condicionado e TV 20 polegadas. 
(C) computador e lava-louça. 
(D) ferro de passar e geladeira. 

 
 

H3   Questão  02 –––––––––––––––––––– 
 

Como nasceu o Rio Amazonas 
 

A Lua apaixonou-se pelo Sol. E, 
apaixonada como estava, queria se casar 
com ele. Mas, se o casamento 
acontecesse, o Sol aqueceria tanto, tanto, 
que queimaria todas as coisas existentes, 
o mundo seria destruído e as lágrimas da 
Lua inundariam a Terra. 

Assim, eles não puderam se casar, e 
cada um foi para um lado. 

A Lua, muito triste, chorou um dia 
inteiro, e suas lágrimas correram pela terra, 
buscando o mar. Só que o mar não 
recebeu as lágrimas da Lua, e elas tiveram 
de voltar. Mas não conseguiram voltar para 
as montanhas donde tinham descido. 
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Então elas desceram mais uma vez e 

foram se unindo numa imensa correnteza 
d’água, formando assim o caudaloso Rio 
Amazonas, todo enfeitado de vitórias-
régias. 

PIAI, A & Paccini, M J.Viajando pelo folclore de Norte a 

Sul. São Paulo: Editora Cortez, 2004. 

O título do texto – Como nasceu o Rio 
Amazonas – revela ao leitor que se trata de 
um texto que aborda 

(A) o amor entre a Lua e o Sol. 
(B) a destruição do mundo pelo calor do 
Sol. 
(C) as lágrimas e o choro da Lua. 
(D) o surgimento do Rio Amazonas. 

 

H5   Questão  03––––––––––––––––––––– 

No trecho: “Mas não conseguiram voltar 
para as montanhas “donde tinham 
descido.”, a expressão em destaque 

significa 
(A) do lugar de que tinham saído. 
(B) da forma que decidiram correr. 
(C) da tristeza que caracteriza a Lua. 
(D) do tempo em que queriam voltar. 

 

H7   Questão  04 –––––––––––––––––––– 
 
Angélica, ao sair de uma loja, recebeu o 
seguinte comprovante: 

 

Este comprovante nos indica que Angélica 
saiu da 

(A) padaria. 
(B) livraria. 
(C) lavanderia. 
(D) farmácia. 

 

H6   Questão  05 –––––––––––––––––––– 

O comprovante nos indica que a loja 
trabalha com os seguintes produtos: 

(A) pães. 
(B) livros. 
(C) tecidos. 
(D) remédios. 
 
 

H3   Questão  06 ––––––––––––––––––– 

 
 

http://decoracao-festa.com/wp-
content/uploads/2009/12/invitacionminnimouse.jpg 

Este texto é 
(A) um classificado de venda de 
bonecas. 
(B) uma receita de bolo de aniversário. 
(C) uma carta para a amiga. 
(D) um convite de aniversário. 

 

H6   Questão  06 –––––––––––––––––––– 
 
Maria chegou a casa depois da escola e leu 
o seguinte bilhete de sua avó: 
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Quando lemos o bilhete que a avó de Maria 
deixou para ela, entendemos que a avó 
pede à neta que 

(A) arrume a casa. 
(B) lembre-se de suas tarefas do dia. 
(C) faça compras na padaria. 
(D) lave a mochila da escola. 
 (D) tomar banho. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 05/11     Tempo aprox.: 60 min. 
 

Para esta atividade você literalmente usará suas 
próprias mãos. A sua mão desenhada e recortada 
será a barba do seu papai Noel. Divirta-se!  
   (Quem tiver como , enviar fotos para a professora)  
AS ATIVIDADES FEITAS NO SÁBADO NÃO 
PRECISAM SER DEVOLVIDAS COM A APOSTILA. 
USE PARA DECORAR SUA CASA 
 
 
 
 
 

 
DATA:   07/12      
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 

 
H11   Questão  01 ––––––––––––––––––– 

Veja o polígono abaixo. 
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Esse polígono é formado por seis 

A) triângulos. 
B) retângulos. 
C) quadrados. 
D) losangos. 

 

H4   Questão  01 –––––––––––––––––––– 
Veja a reta numérica abaixo. 

 
 

Os pontos M, N, P e Q representam quais 
números nessa reta? 

A) 21, 22, 36 e 37. 
B) 30, 40, 45 e 50. 
C) 25, 30, 40 e 45. 
D) 25, 35, 40 e 45. 

 

H15   Questão  03 ––––––––––––––––––– 

 A mãe de Rafaela está fazendo um bolo. 

Ela disse para a sua filha que o bolo 

vai ficar pronto às 4 horas da tarde. 

O relógio que marca a hora que o bolo 

vai ficar pronto é    
  

 
  

 
 

H18   Questão  04 ––––––––––––––––––– 

O gráfico abaixo mostra a quantidade de 

crianças que visitaram o zoológico nos 

quatro domingos do mês de julho. 

 
 
Quantas crianças visitaram o zoológico no 
segundo domingo do mês de julho? 
   A) 2                B) 4             C) 7               D) 
9 

 
 

H6   Questão  05 –––––––––––––––––––– 

Veja abaixo a quantidade de lápis de 

cor que há em uma caixa. 

 
Nessa caixa, 14 lápis são vermelhos e 

os outros são azuis. 

Quantos são os lápis azuis? 
   A) 22           B) 23          C) 49         D) 50 
 

H17   Questão  06 –––––––––––––––––––

–––––– 

(AvaliaBH). Veja no mapa abaixo o carro 
que está indo pela Rua Ipê. Esse carro vai 
virar a segunda rua à direita. 
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Esse carro chegará na rua 

A) das Orquídeas. 
B) dos Lagartos. 
C) das Camélias. 

D) dos Besouros. 

 

 
DATA: 08/12        
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

H6 –––––––––   QUESTÃO 01   ––––– 
Leia o texto abaixo. 

Duas mulheres se encontram. 
– Clotilde, que blusa linda você está 

usando! – falou uma. 
– Você gostou, Cláudia? É de uma lã 

especial! Foram necessárias oito ovelhas 
para fazê-la! 

– Nooossa, que chique! E eu nem 
sabia que já tinham ensinado ovelhas a 
costurar! 

 
Esse texto é engraçado porque 

A) □ a blusa foi feita de lã especial. 

B) □ a lã foi tirada de oito ovelhas. 

C) □ Cláudia gostou da blusa que Clotilde 

estava usando. 

D) □ Clotilde pensou que as ovelhas 

costuraram a blusa. 
 
 

H7 –––––––––   QUESTÃO 02   ––––– 
Leia o texto abaixo. 

 
 

 
Qual é a mensagem desse texto? 

A) □ Atenção com os animais 

aquáticos. 

B) □ Cuidado com a poluição das 

águas. 

C) □ É necessário praticar esportes. 

D) □ É proibido nadar nesse local. 

H9 –––––––––   QUESTÃO 03   –––– 
Leia o texto abaixo. 
 

Como surgiram os museus 
 

Desde a Antiguidade, havia o hábito 
de se formar coleções de arte, que eram, 
de tempos em tempos, abertas para 
visitação das pessoas. 

Na Grécia Antiga, os templos 
dedicados às musas eram chamados 
“museus”. Segundo a mitologia grega, 
musa era o nome dado a cada uma das 
nove deusas que protegiam as artes. Foi 
por isso que a palavra “museu” passou a 
ser usada para batizar os lugares onde 
obras de arte eram produzidas ou 
expostas. 

 
Nesse texto, qual é o trecho que dá ideia 
de tempo? 

A) □ “Desde a Antiguidade, havia o 

hábito de se formar coleções...”. 

B) □ “Foi por isso que a palavra ‘museu’ 

passou a ser usada...”. 

C) □ “... os lugares onde obras de arte 

são produzidas ou expostas.”. 

D) □ “... os templos dedicados às musas 

eram chamados ‘museus’.”. 
 

 

H –––––––––   QUESTÃO 04   ––––––

–––– 
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Leia o texto abaixo. 

 
 

O jeito que o menino colhe amendoim não 
é o mais fácil porque ele 

A) □ colhe escondido do amigo. 

B) □ decidiu cavar um buraco por baixo 

da terra. 

C) □ teve que fazer muita força para 

colher. 

D) □ usa apenas um saco. 

 

H5 ––––––––––   QUESTÃO 05   –––– 
Leia o texto abaixo. 
 

Proteção dos rios 
 

Assim como os cílios protegem os 
nossos olhos dos ciscos, a vegetação que 
cresce na beirada dos rios, córregos e 
lagos serve de barreira para que a sujeira 
e a terra das margens não caiam direto na 
água; por isso recebe o nome de mata 
ciliar. 

Portanto, ela é muito importante para 
garantir a qualidade e a quantidade de 
água que a gente tanto precisa. 

Recreio. São Paulo: Abril, n. 694, 27 jun. 2013. p. 12.  

 

No trecho “Portanto, ela é muito 
importante...”, a palavra “ela” está no lugar 
de 

A) □ água. 

B) □ margem do rio. 

C) □ mata ciliar. 

D) □ terra. 

 
 

 

 

H6 ––––––––––   QUESTÃO 06   –––– 
Leia o texto abaixo. 

 
A porta 

 
Eu sou feita de madeira 
madeira, matéria morta 
mas não há coisa no mundo 
mais viva do que uma porta. 
 
Eu abro devagarinho 
pra passar o menininho 
eu abro bem com cuidado 
pra passar o namorado. 
 
Eu abro bem prazenteira 
pra passar a cozinheira 
eu abro de supetão 
pra passar o capitão. [...] 
 
Eu sou muito inteligente! 
Eu fecho a frente da casa 
fecho a frente do quartel 
fecho tudo nesse mundo 
só vivo aberta no céu! 

 
De acordo com esse texto, quem se 
considera muito inteligente é  

A) □ a cozinheira. 

B) □ a porta. 

C) □ o céu. 

D) □ o menininho. 

 

 

H5 –––––––––   QUESTÃO 07   ––––– 
Leia o texto abaixo. 
 

Lagartixa solta o rabo para enganar 
predador, conta livro 

 

 A lagartixa não é muito maior do que 
um dedo indicador, mas assusta muita 
gente. 

No livro “Minha Querida Lagartixa”, 
um garoto se vê em apuros ao dar de cara 
com um desses répteis na cozinha de sua 
casa. 
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Vânia, sua mãe, tenta explicar que o 

bicho não faz mal. Ela conta ao filho que 
existem 300 espécies de lagartixa. 

Elas pertencem ao mesmo grupo das 
cobras, das tartarugas e dos jacarés Vânia 
conta então que as lagartixas se alimentam 
de filhotes de barata, de escorpião e de 
alguns insetos que transmitem doenças. 

São também espertas. Quando se 
sentem ameaçadas por algum predador,  
elas soltam o rabo e evitam ser capturadas. 
Depois, a cauda se regenera, quer dizer, 
cresce novamente. 

A aula de Vânia dá certo. O garoto 
deixa o medo de lado e aprende até a 
admirar as lagartixas magrelas. 

 
No trecho “dar de cara com um desses 

répteis”, a expressão “dar de cara” significa  

A) □ bater. 

B) □ cair. 

C) □ encontrar. 

D) □ observar. 

 
 
DATA:   09/12        
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

H17   Questão  01 ––––––––––––––––––– 

O quadro abaixo mostra os pontos 
conquistados por quatro pilotos no 
campeonato de Fórmula Jovem. 

 
Quem ganhou esse campeonato? 
A) Pesado. 
B) Chuma. 
C) Raico. 
D) Rubão. 

 
 

H15   Questão  02 ––––––––––––––––––– 
Observe o calendário abaixo. 

O dia 19 de março de 2008 foi 
A) quarta-feira. 
B) quinta-feira. 

C) sexta-feira 
D) sábado. 
 
 

H11   Questão  03 ––––––––––––––––––– 

Rogério montou uma pipa, usando peças 
com figuras geométricas, como mostra o 
desenho abaixo. 

 
Nessa pipa, qual é a peça que tem a forma 
de triângulo? 

A) Peça 1. 
B) Peça 2. 
C) Peça 3. 
D) Peça 4. 
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H8   Questão  04 –––––––––––––––––––– 

 Veja a operação que Denise escreveu no 
quadro abaixo. 

 
Qual é o resultado dessa operação? 

A) 491 
B) 481 
C) 227 
D) 217 

 
 
 

H8   Questão  05 –––––––––––––––––––– 

Observe a adição abaixo. 

 
Qual é o resultado dessa adição? 

A) 1 062 
B) 1 072 
C) 1 082 

D) 1 092 

 
H1   Questão  06 ––––––––––––––––––––

––––– 

(SAEMS). Abaixo está representado o 
corredor onde se localiza a sala de aula de 
Fabiana. Para chegar a sua sala de aula, 
ela deve subir a escada, seguir em frente 
pelo corredor e entrar na 2ª porta à 
esquerda. 

 
A sala de aula de Fabiana é a 
A) I               B) II                C) V              D) 
VI 

 

 

 
DATA:  10/12         
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

–––––––––   QUESTÃO 01   ––––––––– 
Faça um X no quadradinho onde os nomes 
das figuras começam com a mesma sílaba 
(pedaço).   
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H5 ––––––––––   QUESTÃO 02  –––– 
Leia o texto abaixo para responder às 
questões a seguir. 

 
Alérgico Girassol 

 
Tenho um lindo girassol, 
alérgico à luz do dia, 
pois fica muito vermelho, 
e sofre até agonia... 
 
Meu pai chamou o doutor 
que escreveu em seu papel, 
“cuidado com o paciente, 
precisa de um chapéu.” 
 
Agora minha tarefa 
é cobrir bem sua cabeça, 
e com ele lá no jardim, 
esperar que anoiteça... 
 
Quando o seu sol vai embora, 
o meu girassol flutua, 
e em graciosos giros 
fica dançando pra lua. 

 
Nesse texto, qual é o trecho que dá ideia 
de lugar? 

A)  □ “Agora minha tarefa”. 

B) □ “... alérgico à luz do dia,”. 

C) □ “... e com ele lá no jardim,”.  

D) □ “Quando o seu sol vai embora,”. 

 

 

 

 

 

 

H7 –––––––––   QUESTÃO 03   ––––– 
Veja a cena abaixo. 

 

 
Faça um X na frase que conta o que 
acontece nessa cena.  

A) □ OS HOMENS BUSCAM A GATA. 

B) □ OS HOMENS CORREM NA 

ESTRADA. 

C) □ OS HOMENS GOSTAM DA 

MATA. 

D) □ OS HOMENS PULAM A ESCADA. 

 
 

H3 –––––––––   QUESTÃO 04  ––––– 
Leia o texto abaixo. 
 

O gato 
 

Com um lindo salto 
Lento e seguro 
O gato passa  
Do chão ao muro 
Logo mudando  
De opinião 
Passa de novo  
Do muro ao chão 

 
Esse texto é 

A) □ um bilhete. 

B) □ um poema. 

C) □ uma história. 

D) □ uma notícia. 
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H3 –––––––––   QUESTÃO 05  ––––– 
(SAEMI- PE).  Leia o texto abaixo. 

 

Este texto serve para 

A) □ convidar para uma festa. 

B) □ dar uma notícia. 

C) □ enviar um recado. 

D) □ fazer uma propaganda. 

 
 

 

H6 –––––––––   QUESTÃO 06  ––––– 
Leia o texto abaixo. 
 

Oi, eu sou o Oxy, um átomo de 
oxigênio. 

Vivo no ar, na água e até dentro dos 
animais e das pessoas. Mas é duro ser 
invisível como eu.  

Ficava difícil fazer amigos. Até que 
um dia eu levei um baita susto. Um 
cachorro curioso começou a me cheirar e a 
falar comigo. Era o Chiquinho! 

Foi assim que eu fiquei amigo dele e 
da turma toda porque também sou curioso 
e estou sempre descobrindo coisas novas. 

Topa ser meu amigo também? 
 

De acordo com esse texto, o que Oxy acha 
duro? 

A) □ Falar com um cachorro. 

B) □ Ser curioso. 

C) □ Ser invisível. 

D) □ Viver dentro de animais. 

 
 
 
 
 

 
DATA:  11/12        
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

H1   Questão  01 ––––––––––––––––––––  

Veja abaixo as crianças em fila. 

 
A criança que está no meio da fila está 

entre 
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H8   Questão  02 –––––––––––––––––––– 

Célio resolveu a operação abaixo. 

 
O resultado dessa operação é 

A) 268 
B) 267 
C) 258 
D) 257 

 

H9   Questão  03 –––––––––––––––––––– 

Arnaldo comprou 5 cadernos iguais. Cada 
caderno custou 9 reais. Quanto Arnaldo 
pagou por esses cadernos? 

A) 45 reais. 
B) 40 reais. 
C) 18 reais. 
D) 14 reais. 

 

H14   Questão  04 ––––––––––––––––––– 

Eduardo trocou a nota abaixo por 4 notas 
iguais para dar a mesma quantia para cada 
um de seus 4 filhos.  

 
Qual é a nota que cada um dos filhos dele 
ganhou?    

A)    

 B)   

C)       

  D)  
 

 

H5   Questão  05 –––––––––––––––––––– 

Ana fez 365 doces para uma festa. Outra 
forma de representar o número de doces 
que Ana fez é 

A) 3 + 6 + 5 
B) 30 + 60 +5 
C) 300 + 60 + 5 
D) 300 + 6 + 5 

 
 

H9   Questão  06 –––––––––––––––––––– 

O resultado da conta abaixo é: 

 
A) 1 505 
B) 1 525 
C) 3 055 
D) 15 025 

 

H9   Questão  07 –––––––––––––––––––– 

 Em uma garagem, estão estacionados 

carros em 4 fileiras. Em cada fileira, 

há 8 carros. 

Quantos carros há nessa garagem? 

A) 12 

B) 16 

C) 24 

D) 32 
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DATA: 12/12 Tempo aprox.: 60 min. 
 
Para esta atividade você usará garrafas Peti 
para confeccionar o Sino de Natal. Para 
decorá-lo você poderá usar o que tiver 
disponível em sua casa, como por exemplo, 
pedaços de tecido para o laço, flores 
artificiais ou naturais, folhas, pinhas, galhos. 
A decoração fica ao seu bom gosto. 
(Quem tiver como, enviar fotos para a 
professora)  
AS ATIVIDADES FEITAS NO SÁBADO NÃO 
PRECISAM SER DEVOLVIDAS COM A 
APOSTILA. USE PARA DECORAR SUA CASA 

 
 
DATA:   14/12        
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

–––––––––   Questão 01 01   –––––– 
(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 

 

SOUSA, Maurício de. Magali. São Paulo: Globo, n. 96, 

1993.  

 

 

Nesse texto, o menino foi embora 
bravo porque 

A) a menina demorou a atender. 

B) a menina deu as costas para 
ele. 

C) ele cansou de esperar. 

D) ficou sem o picolé. 
 

H3 –––––––––   Questão 02––––––––– 
(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 
Esse texto serve para 

A) convidar. 
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B) divertir. 

C) orientar. 

D) vender. 
 
 

D7 –––––––––   Questão 03   ––––– 
(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 
 

Nessa tirinha, o menino 

A) estava pintando um quadro quando 
começou a chover. 

B) foi embora porque começou a chover 
muito. 

C) queria tirar uma foto, mas começou a 
chover. 

D) tirou uma foto, fingindo que estava 
tomando chuva. 

 

 

H8 –––––––   Questão 05   ––––––– 

 

(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

CURIOSIDADES... 

A GIRAFA É O MAMÍFERO MAIS 
ALTO QUE EXISTE NA TERRA: TEM ATÉ 
5,3 METROS DE ALTURA. AS GIRAFAS 
SÓ TOMAM ÁGUA QUANDO SE SENTEM 
SEGURAS, POIS, QUANDO SE 
ABAIXAM, FICAM EXPOSTAS AOS 
ATAQUES DE PREDADORES. COMO AS 
FOLHAS QUE COMEM TÊM BASTANTE 
LÍQUIDO, PODEM FICAR SEMANAS SEM 
BEBER ÁGUA. AS MANCHAS DA GIRAFA 
SÃO IMPRESSÕES DIGITAIS: UMA 
NUNCA É IGUAL À OUTRA. AS GIRAFAS 

DORMEM EM PÉ. ELAS DEMORAM 
MUITO TEMPO PARA LEVANTAR E 
PODEM SER ATACADAS POR LEÕES, 
HIENAS OU CACHORROS SELVAGENS. 
UMA GIRAFA CORRE ATÉ 56 
QUILÔMETROS POR HORA. 

Disponível em:<http://blog.cancaonova.com>. Acesso em: 
18 set. 2010. 

 

Qual é o assunto desse texto? 

A) ATAQUES DE LEÕES E HIENAS. 

B) FOLHAS QUE TÊM BASTANTE 
LÍQUIDO. 

C) IMPRESSÕES DIGITAIS DE ANIMAIS. 

D) INFORMAÇÕES SOBRE 
GIRAFAS. 

 

 

H4–––––––   Questão 045   ––––– 

 

(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 

O veado e a moita 

 

Perseguido pelos caçadores, um 
pobre veado escondeu-se bem quietinho 
dentro da cerrada moita. 

O abrigo era tão seguro que nem os 
cães o viram. E o veado salvou-se. 

Mas, ingrato e imprudente, passado o 
perigo, esqueceu o benefício e pastou a 
benfeitora. 

Comeu toda a folhagem. 

Fez e pagou. 

Dias depois, voltaram os caçadores. 
O veado correu à procura da moita, mas a 
pobre moita, sem folhas, não pôde 
escondê-lo e o triste animalzinho acabou 
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estraçalhado pelos dentes dos cães 
impiedosos. 

 

O grande problema dessa história 
acontece porque o veado 

A) correu para a moita. 

B) escondeu-se na moita. 

C) foi salvo pela moita. 

D) pastou a moita. 
 

D8 –––––––   Questão 06   –––––– 
(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 

Porque alguns animais comem 
pedra? 

 

Alguns animais têm hábitos que  
podemos considerar curiosos... Os 
gatos, por exemplo, se lambem para 
limpar o pelo. Já os cachorros 
instintivamente procuram comer 
certas ervas quando estão sentindo 
algum mal-estar. Mas tem bicho com 
hábitos ainda mais intrigantes, como 
comer pedras! É isso aí!  

E olha que, em vez de fazê-los 
passar mal, as pedras exercem 
funções úteis dentro do organismo. 

No estômago, as pedras ficam 
armazenadas e ajudam a triturar os 
alimentos e a limpar as paredes 
estomacais. 

Ciência hoje das crianças. n. 141, nov. 2003. 

 

Qual é o assunto desse texto? 

A) Cuidados com os animais de 
estimação. 

B) Ervas usadas para curar animais. 

C) Hábitos curiosos de alguns 
animais. 

D) Maneiras como os animais se 
limpam. 

 

H3 ––––––––   Questão 07––––––– 
(PAEBES-alfa). Leia o texto e responda.  

 

Quem pegou a Lua? 

 

No meio da noite, os animais da 
floresta se reúnem para investigar o 
misterioso desaparecimento da Lua.  

Quem será o culpado? Uns 
acham que foi o rato, que vive atrás 
de um bom queijo suíço cheio de 
crateras. 

Outros desconfiam do morcego, 
que pode muito bem ter voado bem 
alto e dado um sumiço na Lua. Ficou 
curioso para saber quem deixou a 
floresta no escuro? Então, leia... 

E a Lua sumiu. Texto de Milton 
Célio de Oliveira Filho. Ilustrações de 
Maté. Editora Brinque-Book. Tel.: 
(11)3032-6436. 

Ciência hoje para crianças. 
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Esse texto serve para 

A) apresentar um livro. 

B) contar a história de uma girafa. 

C) falar sobre um autor. 

D) informar sobre as fases da lua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA:  15/12        
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 

 

H6   Questão  01 –––––––––––––––– 

Pedro tinha 25 bolinhas de gude e perdeu 
12.  

A quantidade de bolinhas que Pedro ficou 
é 

(A) 37 

(B) 25 

(C) 13 

(D) 12 

 

H11   Questão  02 ––––––––––––––––––– 

Entre as figuras a seguir a que tem a forma 
de um triângulo é  

 

 

H15   Questão  03 ––––––––––––––––––– 

Lílian ficou um mês de férias na fazenda do 
seu avô. A quantidade de dias que Lílian 
ficou na fazenda foi de 

(A) 45 dias 

(B) 40 dias 

(C) 35 dias 

(D) 30 dias 

 

H13   Questão  04 ––––––––––––––––––– 

Na reta numérica a seguir, alguns 
números foram trocados por figuras. 

 

 

O ponto em que está localizada a bola 
corresponde ao numero 

(A) 50 

(B) 55 
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(C) 60 

(D) 65 

H13   Questão  05 ––––––––––––––––––– 

Observe a figura a seguir. Maria está 
próxima de uma mesa que possui 1 metro 
de altura.  

 

Pela figura, podemos dizer que a altura de 
Maria 

(A) é igual a 1 metro. 

(B) é menor que 1 metro.  

(C) é maior que 1 metro.  

(D) é igual a altura da mesa.  

 

 

H18   Questão  06 ––––––––––––––––––– 

A professora do “Colégio Estudar” fez uma 
pesquisa para saber quais as cores seus 
alunos mais gostam 

 
 

A cor menos preferida dos alunos é 

(A) Branca 

(B) Vermelha 

(C) Verde 

(D) Amarela 

 

 
DATA:   16/12        LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 

 

–––––––––   QUESTÃO 01   ––––––– 
Leia o texto abaixo. 

O disfarce dos bichos  

Você já tentou pegar um galhinho 
seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? 
Se isso aconteceu é porque o graveto era 
um inseto conhecido como “bicho-pau”. 
Ele é tão parecido com o galhinho, que 
pode ser confundido com o graveto.  

Existem lagartas que se parecem 
com raminhos de plantas. E há grilos que 
imitam folhas. Muitos animais ficam com 
a cor e a forma dos lugares em que estão. 
Eles fazem isso para se defender dos 

inimigos ou capturar outros bichos que 
servem de alimento. Esses truques são 
chamados de mimetismo, isto é, imitação. 
O cientista inglês Henry Walter Bates foi 
quem descobriu o mimetismo. Ele passou 
11 anos na selva amazônica estudando os 
animais. 
 

MAVIAEL MONTEIRO, José. Bichos que usam 

disfarces para defesa. FOLHINHA, 6 NOV. 

1993. 

O bicho-pau se parece com: 
(A) florzinha seca. 
(B) folhinha verde. 
(C) galinho seco.  
(D) raminho de planta.  
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D6 –––––––––   QUESTÃO 02   ––––– 

Leia o texto abaixo. 

A Boneca Guilhermina 
 

Esta é a minha boneca, a 
Guilhermina. Ela é uma boneca muito 
bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito 
boazinha também. Faz tudo o que eu 
mando. Na hora de dormir, reclama um 
pouco. Mas depois que pega no sono, 
dorme a noite inteira! Às vezes ela acorda 
no meio da noite e diz que está com sede. 
Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e 
eu troco a fralda dela. Então eu ponho a 
Guilhermina dentro do armário, de castigo. 
Mas quando ela chora, eu não agüento. Eu 
vou até lá e pego a minha boneca no colo. 
A Guilhermina é a boneca mais bonita da 
rua. 

MUILAERT, A. A boneca Guilhermina. In: __ As 
reportagensde Penélope. São Paulo: Companhia das  

Letrinhas, 1997. p. 17. Coleção Castelo Rá-Tim-Bum – 

vol. 8. 
 

O texto trata, PRINCIPALMENTE, 
(A) das aventuras de uma menina. 
(B) das brincadeiras de uma boneca. 
(C) de uma boneca muito especial. 
(D) do dia-a-dia de uma menina. 

 

D1 –––––––––   QUESTÃO 03   ––––– 

Leia o texto abaixo. 

Bula de remédio 
VITAMINA 
COMPRIMIDOS 
embalagens com 50 comprimidos 
              

 
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
O Produto, quando conservado em locais 
frescos e bem ventilados, tem validade de 
12 meses. 

É conveniente que o médico seja avisado 
de qualquer efeito colateral. 
 
INDICAÇÕES 
No tratamento das anemias. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 
Não deve ser tomado durante a gravidez. 
EFEITOS COLATERAIS 

Pode causar vômito e tontura em 
pacientes sensíveis ao ácido fólico da 
fórmula. 
 
POSOLOGIA 
Adultos: um comprimido duas vezes ao 
dia. Crianças: um comprimido uma vez ao 
dia.  
 
LABORATÓRIO INFARMA S.A. 

Responsável - Dr. R. Dias Fonseca 
 

CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio. Alp 
Novo: análise, linguagem e pensamento. São Paulo:FTD, 

1999.v.2.p.184. 

 
No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica: 

(A) as situações contra-indicadas do 
remédio. 

(B) as vitaminas que fazem falta ao 
homem.  

(C) os elementos que formam o 
remédio.  

(D) os produtos que causam anemias.  

 

D4 –––––––––   QUESTÃO 04   ––––– 
Leia o texto abaixo. 

Talita  
 

Talita tinha a mania de dar nomes de 
gente aos objetos da casa, e tinham de ser 
nomes que rimassem. Assim, por 
exemplo, a mesa, para Talita, era Dona 
Teresa, a poltrona era Vó Gordona, o 
armário era o Doutor Mário. A escada era 
Dona Ada, a escrivaninha era Tia 
Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e 
assim por diante.  

Os pais de Talita achavam graça e 
topavam a brincadeira. Então, podiam-se 
ouvir conversas tipo como esta:  
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— Filhinha, quer trazer o jornal que 

está em cima da Tia Sinhazinha!  
— É pra já, papai. Espere sentado na 

Vó Gordona, que eu vou num pé e volto 
noutro.  

Ou então:  
— Que amolação, Prima Dora está 

entupida, não lava nada! Precisa chamar 
o mecânico.  

— Ainda bem que tem roupa limpa 
dentro do Doutor Mário, né mamãe?  

E todos riam. 
 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio 
nofre: uma história policial. São Paulo: 
Ática, 1985. 

 
A mania de Talita de dar nome de gente 
aos objetos da casa demonstra que ela é: 

(A) curiosa. 
(B) exagerada. 
(C) estudiosa. 
(D) criativa. 

 

D11 ––––––   QUESTÃO 05   ––– 

Leia o texto abaixo. 

A raposa e as uvas 
 

Num dia quente de verão, a raposa 
passeava por um pomar. Com sede e 
calor, sua atenção foi capturada por um 
cacho de uvas.  

“Que delícia”, pensou a raposa, “era 
disso que eu precisava para adoçar a 
minha boca”. E, de um salto, a raposa 
tentou, sem sucesso, alcançar as uvas.  

Exausta e frustrada, a raposa 
afastou-se da videira, dizendo: “Aposto 
que estas uvas estão verdes.”  

Esta fábula ensina que algumas 
pessoas quando não conseguem o que 
querem, culpam as circunstâncias. 

(http://www1.uol.com.br/crianc

a/fabulas/noflash/raposa. htm) 

 
A frase que expressa uma opinião é: 
 

(A) “a raposa passeava por um pomar.” (ℓ. 
1-2). 

(B) “sua atenção foi capturada por um 
cacho de uvas.” (ℓ. 2-3). 

(C) “a raposa afastou-se da videira” (ℓ. 7-
8) 

(D) “aposto que estas uvas estão verdes” 
(ℓ. 9-10). 

 

D9 –––––––––   QUESTÃO 06   ––––– 

Leia o texto abaixo. 

EVA FURNARI  
 

EVA FURNARI - Uma das principais 
figuras da literatura para crianças. Eva 
Furnari nasceu em Roma (Itália) em 1948 
e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se 
em São Paulo. Desde muito jovem, sua 
atração eram os livros de estampas e não 
causa estranhamento algum imaginá-Ia 
envolvida com cores, lápis e pincéis, 
desenhando mundos e personagens para 
habitá-Ios...  

Suas habilidades criativas 
encaminharam-na, primeiramente, ao 
universo das Artes Plásticas expondo, em 
1971, desenhos e pinturas na Associação 
dos Amigos do Museu de Arte Moderna, 
em uma mostra individual. Paralelamente, 
cursou a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, formando-se no ano 
de 1976. No entanto, erguer prédios 
tornou-se pouco atraente quando 
encontrou a experiência das narrativas 
visuais.  

Iniciou sua carreira como autora e 
ilustradora, publicando histórias sem texto 
verbal, isto é, contadas apenas por 
imagens. Seu primeiro livro foi lançado 
pela Ática, em 1980, Cabra-cega, 
inaugurando a coleção Peixe Vivo, 
premiada pela Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil -FNLlJ.  

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari 
recebeu muitos prêmios, entre eles con-
tam o Jabuti de “Melhor Ilustração” - 
Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 
docinhos (1986) e Anjinho (1998) - setes 
láureas concedidas pela FNLlJ e o Prêmio 
APCA pelo conjunto de sua obra.  

 
http://caracal.imaginaria.cam/autografas/evafurnari/
index.html 

A finalidade do texto é: 
 

(A) apresentar dados sobre vendas 
de livros. 
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(B) divulgar os livros de uma autora. 
(C) informar sobre a vida de uma 

autora. 

(D) instruir sobre o manuseio de livros. 

 
DATA: 17/12        MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 
 

 

H3   Questão  07 ––––––––––––––––––––

–––––– 
Isabelly fez uma pesquisa de preços em 
quatro livrarias para comprar um livro 
literário.  
Marque com x a alternativa que indica o 
valor do livro mais barato    

 
 

H1   Questão  08 ––––––––––––––––– 

Lídia, na aula de Matemática, recebeu um 
quadro com estrelinhas igual ao da figura a 
seguir para serem circuladas em grupos de 
10. 
 

 
A quantidade de dezenas que Lídia 
formará é 

(A) 3 dezenas 
(B) 4 dezenas 
(C) 5 dezenas 
(D) 6 dezenas 

 

H13   Questão  09 –––––––––––––––––– 
 

Veja o desenho a seguir: 

 
 

No desenho quem está perto próximo da 
escola é 

(A) Juliana 
(B) Pedro 
(C) Laura 
(D) Ana. 

 

H17   Questão  10 –––––––––––––––––– 
Observe a tabela a seguir: 

 
A alternativa que corresponde de forma 
correta ao que está representado na 
tabela é 

(A) há mais quadrados do que círculos.  
(B) há mais triângulos do que quadrados.  
(C) há mais círculos do que triângulos.  
(D) há mais triângulos do que círculo.  
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DATA: 18/12         
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 
 

D5 –––––––––   QUESTÃO 01   ––––– 
Leia o texto abaixo. 

 
 

O autor desses quadrinhos pretendeu 
chamar a atenção para a: 
 

(A) necessidade de preservar as 
árvores. 

(B) poesia “Canção do exílio”, que fala 
da terra. 

(C) vida de passarinho solitário. 
(D) volta o sabiá para sua casa. 

 

D7 –––––––––   QUESTÃO 02   ––––– 
Leia o texto abaixo. 

A Raposa e o Cancão  
 

Passara a manhã chovendo, e o 
Cancão todo molhado, sem poder voar, 
estava tristemente pousado à beira de 
uma estrada. Veio a raposa e levou-o na 
boca para os filhinhos. Mas o caminho era 
longo e o sol ardente. Mestre Cancão 
enxugou e começou a cuidar do meio de 
escapar à raposa. Passam perto de um 
povoado. Uns meninos que brincavam 
começam a dirigir desaforos à astuciosa 
caçadora. Vai o Cancão e fala:  

— Comadre raposa, isto é um 
desaforo! Eu se fosse você não 
agüentava! Passava uma 
descompostura!...  

A raposa abre a boca num 
impropério terrível contra a criançada. O 
Cancão voa, pousa triunfantemente num 
galho e ajuda a vaiá-la...  

 
CASCUDO, Luís Câmara. Contos 
tradicionais do Brasil. 16ª ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. 

 
No final da história, a raposa foi: 

(A) corajosa. 
(B) cuidadosa. 
(C) esperta. 
(D) ingênua. 
 
 
 
 

D15 –––––––––   QUESTÃO 03   –––– 
Leia o texto abaixo. 

 
 

 
Ao compararmos os dois convites 
notamos que são diferentes porque: 
 

(A) os dois pertencem ao mundo real. 
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(B) os dois pertencem ao mundo 

imaginário. 
(C) apenas o primeiro convite pertence 

ao mundo real. 
(D) os dois têm as mesmas 

informações para os convidados. 
 

D2 –––––––––   QUESTÃO 04  ––––– 
Leia o texto abaixo. 

A Costureira das Fadas 

(Fragmento)  
 

Depois do jantar, o príncipe levou 
Narizinho à casa da melhor costureira do 
reino. Era uma aranha de Paris, que sabia 
fazer vestidos lindos, lindos até não poder 
mais! Ela mesma tecia a fazenda, ela 
mesma inventava as modas.  

– Dona Aranha – disse o príncipe – 
quero que faça para esta ilustre dama o 
vestido mais bonito do mundo. Vou dar 
uma grande festa em sua honra e quero 
vê-la deslumbrar a corte.  

Disse e retirou-se. Dona Aranha 
tomou da fita métrica e, ajudada por seis 
aranhinhas muito espertas, principiou a 
tomar as medidas. Depois teceu depressa, 
depressa, uma fazenda cor-de-rosa com 
estrelinhas douradas, a coisa mais linda 
que se possa imaginar. Teceu também 
peças de fita e peças de renda e de 
entremeio — até carretéis de linha de seda 
fabricou. 
 

MONTEIRO LOBATO, José Bento. 
Reinações de Narizinho. São Paulo: 
Brasiliense, 1973. 

 
“— Dona Aranha — disse o príncipe — 
quero que faça para esta ilustre dama o 
vestido mais bonito do mundo. Vou dar 
uma grande festa em sua honra e quero 
vê-la deslumbrar a corte.” 
 
A expressão vê-la (ℓ. 9) se refere à: 

(A) Fada. 
(B) Cinderela. 
(C) Dona Aranha. 
(D) Narizinho. 

 
 
 

D14 –––––––––   QUESTÃO 05   –––– 
 (SAEPE). Leia o texto abaixo. 

 

 
 
A palavra AHÁÁ!!, no último quadrinho, 
está escrita com letras maiores: 

(A) porque a palavra é sem sentido. 
(B) para enfatizar a reação de 

satisfação da mulher. 
(C) porque a palavra é pequena. 
(D) para enfatizar a reação de 

desespero do homem 
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ATIVIDADES ARTE    

 

DIA: 30/11/2020 

NOME: ____________________________________________________________ 

 

ARTE – ATIVIDADE "DESENHO DE NATAL" 

OBJETIVO: Desenvolver habilidades ligadas a criatividade, percepção e expressão.  

 

QUERIDO AMIGUINHO, CONVERSE COM SEUS PAIS SOBRE O QUE O "NATAL" 

REPRESENTA PARA VOCÊS E CRIE UM BONITO DESENHO NO ESPAÇO 

ABAIXO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIZ NATAL! 
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DIA: 07/12/2020 

 
NOME: ____________________________________________________________ 

ARTE – ATIVIDADE "ENFEITE DE NATAL" 

OBJETIVO: Promover a autonomia e ampliação de habilidades artísticas. Desenvolver 

a coordenação motora fina. 

PINTE COM CAPRICHO, RECORTE E MONTE SEU ENFEITE (se precisar peça 

ajuda dos pais). DEPOIS ESCOLHA UM LUGAR DE DESTAQUE PARA DEIXÁ-LO: 
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DIA: 14/12/2020 

 

NOME:____________________________________________________________ 

 

 ARTE – ATIVIDADE "PINTURA NATALINA" 

OBJETIVO: Aperfeiçoar as capacidades motoras, fortalecer os músculos, 

proporcionar relaxamento e diversão. 

FAÇA UMA BONITA PINTURA NA IMAGEM DO PRESÉPIO DE ROMERO BRITO: 
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ATIVIDADES DE ENSINO RELIGOSO 

 

Aluno (a):.........................................................................................................4º ano 

 
Atividade 01 
Objetivo: Compreender o verdadeiro sentido no Natal 
 
1-Leia o texto  

 
 

Responda as questões abaixo: 
a) O que você acha do Natal? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Todas as pessoas tem o Natal igual? Por quê? 

___________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

c) Em que dia comemoramos o Natal? 

___________________________________________________________________ 
d) Quais são os símbolos do natal? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

a) Quais são os enfeites usados para enfeitar a árvore de natal? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Atividade 02 
 
Objetivo: Relembrar coisas, objetos, símbolos do Natal. 

 
 

Não esqueça de colorir todos os desenhos! 
 

   


