
 
 
 

 
 
 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia novamente o Conto -  O Ganso  de  ouro.Registre as  questões  em  seu  
caderno  e  responda  com  base no Conto. 
 
 “E aconteceu que o dono da pousada tinha três filhas, mas quando elas viram o 

ganso, ficaram muito curiosas para saber”. 

 “A princesa era pessoa tão séria e mal humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O 

rei havia mandado falar para todo o mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir, a 

teria por esposa. 

Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela, com o seu ganso e todos os seus 
acompanhantes”. 

  
“— Calma aí, senhor, para onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje?” 

 “O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, 

mas, assim que a tocou ele ficou preso imediatamente, e seguia o cortejo, embora 

totalmente contra a sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão 

depressa”. 

• Qual dos trechos a seguir representam o clímax, ou seja, o ponto alto da história e que está 

prestes a ser resolvido? 

 

 
• Quantos personagens aparecem no conto? Escreva quais são eles: 

 
 
 

 
• Qual é o final do conto? Transcreva, nas linhas a seguir, o desfecho do enredo, ou seja, da 

história: 
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• Você concorda com o final desse conto? Justifique sua resposta: 

 
• Supondo que você tenha sido convidado pelos autores para mudar o final do conto “O 

ganso de ouro”, que seria publicado em outra edição, mude o final do conto, mencionando: 

 
• O que aconteceu com o ganso de ouro. 

• Como vivem João Bocó e a princesa. 

• O que aconceteceu com os irmãos de João Bocó. 

• O que aconteceu com os pais de João Bocó. 
 
 f-Produza  em  seu caderno  o  final  do conto  que escolher. Não esqueça dos sinais 
de Pontuação. 
 
Matemática 
 
Resolução de   situações problemas com foco de frações.  Livro de Matemática 
–“Nosso livro  de  Matemática “- página -167.   Realizar situações problemas 
com foco de frações, associando a unidade fracionária a unidade  de  massa. 
 
 
 
Ciências  
 

Leia o texto baixo e anote em seu caderno o que entende por má alimentação 
e quais as consequências prejudiciais ao corpo humano.   

A alimentação e o corpo humano. 

Quais as consequências da má alimentação?

 



A alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas a má alimentação é 
responsável por diversas doenças, como por exemplo, o aparecimento de doenças 
cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, além da obesidade. O 
consumo exagerado de alguns alimentos e bebidas podem gerar diversos problemas e 
até matar aos poucos. Quais são essas doenças? 
  

Gastrite 
É a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do 
estômago. Pode ocorrer devido à realização de poucas refeições ao dia com grande 
volume de alimentos e com grandes intervalos entre cada refeição. 
  

Colesterol alto 
O aumento do nível do colesterol no sangue pode vir a causar o bloqueio das artérias e 
veias do corpo, levando ao derrame e ao infarto. O colesterol em nosso organismo vem 
de duas formas: do próprio organismo e ainda através dos alimentos que são ingeridos. 
Ele é produzido no organismo através do fígado, e aquele que vem da alimentação está 
contido especialmente em alimentos como: leite integral, margarina, manteiga, bacon, 
creme de leite, queijos amarelos, e tudo o mais que possui origem animal. Ingerir estes 
alimentos em grande quantidade pode aumentar os níveis de colesterol na circulação 
sanguínea. 
  

Obesidade 
A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, 
associado a problemas de saúde. Podemos citar como causas da obesidade, fatores 
genéticos, ambientais e psicológicos. Entre os fatores ambientais está o consumo 
excessivo de calorias e a diminuição no gasto energético, que devem ser modificados 
para o controle da doença. 
  

Osteoporose 
Esta doença é muitas vezes relacionada a uma dieta pobre, rica em carnes, gorduras e 
açúcares refinados. Para evitar a doença, o recomendável é a diminuição do consumo 
excessivo desses alimentos. Uma dieta adequada e a ingestão de alimentos ricos em 
cálcio melhora absorção deste mineral e previne a osteoporose. 
  

Diabetes 
A genética tem a sua quota de responsabilidade, mas logo a seguir surge a obesidade 
como principal causa da diabetes tipo II, o tipo mais frequente e que começa a surgir em 
idades cada vez mais precoces. A acumulação de tecido adiposo, principalmente na 
zona abdominal, perturba o normal funcionamento das células na transformação da 
glicose em energia e leva a uma condição conhecida como resistência à insulina. O 
aumento da glicose circulante conduz ao desenvolvimento da diabetes do tipo 



II.Doenças 
As doenças e problemas gástricos são numerosas: úlcera, câncer, a dispepsia 
(indigestão gástrica), tumores malignos e benignos (raros), gastrite, afecções 
decorrentes das cicatrizes das úlceras curadas, etc. 

Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/estudos/biologia/sistema-
digestorio-do-corpo-humano/ 

 


