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PIJAMA” 

  

PARTE II- 1- Após a leitura do livro, responda: 

  
a. Qual é o título do livro?  

   R: ______________________________   

 

b. Quem é o (a) autor (a) da história? 
R: ______________________________ 
  

c.      Qual evento Viviana irá promover? 
R: _______________________________ 

  
d.     Qual meio de comunicação Viviana 

utilizou para enviar o convite? 
R: ________________________________ 



 

  
e.      Quem venceu o concurso do pijama? 

R:_______________________________ 

  
f.       Como era o pijama da Viviana? 

R: _______________________________ 
  
  

  
2- De acordo com a história, qual foi o critério para ganhar o prêmio do 
evento promovido pela Viviana? 
(A)               Dormir mais. 
(B)               Ter o pijama estampado de coroas. 
(C)              Ter o pijama mais animal. 
(D)              Não estar de pijama. 

  

3- A qualidade da Viviana que se destacou na história foi: 
(A)               a preguiça. 
(B)               a timidez. 
(C)               a esperteza. 
(D)               a maldade. 

  

4- Na frase, “Vou dar uma festa!”, o sinal de pontuação em destaque foi 
utilizado para indicar: 

(A)                  uma pergunta. 
(B)                   entusiasmo. 
(C)                  que a frase foi interrompida. 
(D)                  que alguém está falando. 

  
5- Pontue corretamente as frases. 



 

  
A- Quando você vai pra cama dormir (  ) que tipo de pijama gosta de vestir (  ) 

  

B- Vai ter tremendos balões e também (  ) o Leão o Pinguim e o jacaré (  ) 

 

C- Chegou a hora da Festa do Pijama (  ) 

  

D- Sei que vencerei (  ) 
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5) Escreva o antecessor e o sucessor 
do número 116.839. 

 
 
 
6) Observe a tabela com os 5 países considerados mais biodiversos em relação 

ao número de espécies de mamíferos no ano de 2012, disponibilizado pelo 
blog Ciências Bio. 

 
País Espécies de mamíferos 

Brasil 524 
China 499 
Colômbia 456 
Indonésia 515 
México 450 

 
 

a) Qual é o país considerado mais biodiverso? 
R:  ___________________________________  
 
b) Organize o números em ordem crescente.  
R:_________________________________________   

 
7) Com base na tabela do exercício anterior, preencha as lacunas com os sinais < 

(menor que) ou > (maior que). 
 
a) 524_____ 499                                b) 450 _______515 
       Brasil     China                          México        Indonésia 
 



 

 
c) 456______524                   d) 499_____450 

      Colômbia     Brasil                China      México 
 


