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(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Observe o texto abaixo: 

Brigadeiro – Receita básica 

Ingredientes 

1 lata de leite condensado 

1 colher de sopa de margarina sem sal 

4 colheres de sopa de chocolate em pó  

Chocolate granulado para fazer bolinhas 

Modo de Preparo 

1. Coloque em uma panela funda o leite condensado, 
a margarina e o chocolate em pó; 

2. Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com 
uma colher de pau; 

3. Cozinhe até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela; 

4. Deixe esfriar bem, então unte as mãos com margarina, faça as bolinhas e envolva-as em 
chocolate granulado; 

5. As forminhas você encontra em qualquer supermercado. 

1 – Exercícios 

a) Esse texto é uma __________________________________________________________________________ 

b) Ele apresenta título? Qual? ________________________________________________________________ 

c) O corpo da receita apresenta duas partes essenciais bem definidas. Quais são elas? 

_______________________________________________________________________________ 
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(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 
espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

Conheça a história desse doce tão gostoso e popular. 

Leia o texto com atenção e conte o que descobriu a seus familiares: 

 

VOCÊ SABIA? 

O brigadeiro é um doce típico da culinária brasileira, com origem no Sudeste do país e é 

conhecido também no Rio Grande do Sul pelo nome de negrinho 

A origem do nome "brigadeiro" está ligada à campanha presidencial do Brigadeiro Eduardo Gomes, 

candidato da UDN à Presidência da República em 1946. 

Heloísa Nabuco de Oliveira, membro de tradicional família carioca que apoiava a candidatura do 

brigadeiro, criou um tipo de doce, ligeiramente diferente da versão atual e o denominou com a 

patente do candidato preferido. A guloseima, inicialmente feita como uma forma de arrecadar 

fundos para a campanha, rapidamente ganhou popularidade e se espalhou pelo resto do país junto 

da campanha do Brigadeiro. Como as festas dos correligionários e cabos eleitorais eram muito 

disputadas pela população, estes logo começaram a chamar os amigos para irem comer o "docinho 

do brigadeiro". Com o tempo, o nome "brigadeiro" se tornou tão associado ao doce que o mesmo 

passou a ser conhecido apenas como "brigadeiro". Apesar do apoio recebido, Eduardo Gomes foi 

derrotado nas eleições, tendo a eleição sido vencida pelo então general Eurico Gaspar Dutra. 

 

CURIOSIDADES:  

 O brigadeiro é conhecido em muitos países como “trufas brasileiras, devido à sua textura 

macia e delicada que faz lembrar as trufas francesas. 

 Cada brigadeiro de 30 gramas tem, em média, 100 calorias. 
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(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

1 – Observe a tabela abaixo: 

2300 2999 4010 2780 
3599 2568 3791 2754 
5896 3099 2120 1550 
3221 2008 6057 3372 

 

a) Quantas colunas tem na tabela? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Quantas linhas tem na tabela? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

c) Escreva os números que são menores que 4000 em ordem crescente: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

d) Escreva os números que são maiores que 5000 em ordem crescente: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  


