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(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos. 

Leia o texto abaixo e marque a resposta certa. 

Por que economizar água? 

Hoje, todos lá em casa tentam economizar água. Antes, a gente desperdiçava esse líquido 
precioso – até que veio o racionamento. 

Costumávamos tomar banho demorado todos os dias, as torneiras ficavam sempre abertas 
enquanto a gente lavava a louça, ou quando escovava os dentes. 

Um dia, eu lavava a bicicleta no quintal, quando minha vizinha Clara se aproximou... 

Clara lembrou que não tinha chovido muito ultimamente. 

Agora, todo mundo deveria economizar a água. 

Clara disse que, se continuasse o desperdício, a água acabaria... 

(Texto retirado do livro: GREEN, Jean. São Paulo. Ed Scipione, 2004.) 
 

1. O texto apresenta a necessidade de: 

a) (  ) Economizar água todos os dias. 

b) (  ) Manter a bicicleta limpa no quintal. 

c) (  ) Evitar banhos demorados. 

d) (  ) Lavar louça todos os dias 
 

2 – Qual é o título do texto? 

______________________________________________________________________________________________ 

3 – Qual a importância de se economizar água? 

______________________________________________________________________________________________ 
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(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo 
relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registre os nomes dos números por extenso: 

a) 38  ___________________________________________________________________________ 

b) 29  ___________________________________________________________________________ 

c) 265  __________________________________________________________________________ 

d) 146  __________________________________________________________________________ 

e) 392 __________________________________________________________________________ 

f) 46 ____________________________________________________________________________ 

 


