
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
 Semana: 7 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 23/04/2021  Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

Entrega: 30/04/2021  
 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos 
com nível de textualidade adequado. 

Vamos treinar a postura leitor? 

Treine a leitura do poema “A Joaninha”. Quando se sentir preparado, leia para alguém da sua 
família. 

A joaninha 
(Elias José) 

A joaninha 
Com suas pretas pintinhas 
E seu corpo de brasa acesa 
É a coisa mais fofinha 
De toda a natureza. 
 
Sabendo de sua beleza, 
A joaninha se olha no espelho 
Cheia de vaidade 
E ajeita bem as pintinhas 
Como se fosse à cidade. 
 
A joaninha 
Tá gordinha, 
Mas dá gosto de ver, 
Dia e noite, 
Noite dia, 
Não para de comer. 
 
A joaninha 
Só tem grande medo 
Quando vê um passarinho. 
Pra se salvar, a joaninha 
Também tem o seu segredo: 
Solta logo um cheirinho 
Que tonteia o passarinho. 
 



 
 

 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 
 
1 – Assinale a alternativa referente ao número quarenta e três mil, quatrocentos e oito. 
 
(a) 43.4008 
(b) 43.400.008 
(c) 43.408 
 
2 – Assinale a alternativa em que os números estão em ordem crescente: 
 
(a) 12.500 – 1.034 – 300 – 780 – 870 
(b) 12.500 – 1.034 – 870 – 780 – 300 
(c) 300 – 780 – 870 – 1.034 – 12.500 
(d) 300 – 1.034 – 12.500 – 780 – 870 
 
3 – Agora, escreva por extensos números que você assinalou: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4 – Assinale a alternativa que se refere ao número formado por: 
5 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. 
 
(a) 34.315 
(b) 51.513 
(c) 51.348 
 
5 – Assinale o número de maior valor: 
 
(a) vinte e cinco mil, novecentos e noventa 
(b) dez mil, oitocentos e cinquenta 
(c) vinte e cinco mil, cento e dez 
(d) onze mil, trezentos e doze 
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