
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVINIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno:               Semana 1 

Professor: Patricia Rossettini Data: 04/03/2021 Turma: 3ºano A 

Componente Curricular: 

Língua Portuguesa 

 Entrega: 08/03/2021 

 

Instruções: Leia atentamente o texto e responda as questões no 

caderno. 

 

O MACACO E O COELHO 

 Um macaco e um coelho fizeram à combinação de um matar as 

borboletas e outro matar as cobras. Logo depois o coelho dormiu. O macaco 

veio e puxou-lhe as orelhas. 

 - O que é isso? Gritou o coelho, acordando dum pulo. 

 O macaco deu uma risada. 

 - Ah! Ah! Pensei que fossem duas borboletas... 

 O coelho ‘danou’ com a brincadeira e disse lá consigo mesmo: “Espere 

que você vai me pagar”. 

 Logo depois o macaco sentou-se numa pedra para comer uma banana. 

O coelho veio por trás com um pau e lept – pregou-lhe uma paulada no rabo. 

O macaco deu um berro, pulando para cima duma árvore. A gemer e chorar. 

 - Desculpe amigo – disse lá debaixo o coelho – Vi aquele rabo 

torcidinho em cima da pedra e pensei que fosse uma cobra.  

O coelho saiu dando risada, mas também passou a sentir medo da vingança 

do macaco. 



 Foi desde ai que o coelho, de medo do macaco vingar-se, passou a 

morar em buracos. 

Fábula de Monteiro Lobato. 

 

 

 

1) Qual foi a combinação feita entre o macaco e o coelho? 

____________________________________________________________ 

2) O que aconteceu quando o macaco sentou-se numa pedra para comer 

uma banana? 

____________________________________________________________ 

3) Por que o coelho pediu desculpas para o macaco? 

____________________________________________________________ 

4) Você achou a atitude do coelho correta? Explique com suas palavras. 

____________________________________________________________ 
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NÚMEROS 

 

NÚMEROS EM ORDEM CRESCENTE: 

A ordem crescente é a ordem na qual os elementos são 

colocados em posições do menor para o maior. Por exemplo, temos 

a seguinte lista de números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, eles estão 

colocados do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. 

 

NÚMEROS EM ORDEM DECRESCENTE: 

Na ordem decrescente os elementos estão posicionados do maior 

para o menor. A ordem crescente é a ordem na qual os 

elementos são colocados em posições do menor para o maior. Por 

exemplo, temos a seguinte lista de números: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 

que estão colocados do maior para o menor. 

 

AGORA VAMOS PRATICAR? 

INSTRUÇÕES: Vamos observar os quadradinhos e colocar os 

números na sequência em ordem crescente: 

10          



26          

 

32          

 

41          

 

Agora vamos observar os quadradinhos e colocar os números na 

ordem decrescente: 

 

12          

 

20          

 

30          

 

40          

 
 

 


