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(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dançando essa dança 
A onça desonça 

Despança, dispensa 
Sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança” 

Adriana Calcanhotto - Criança, Crionça  

1 – Agora use a imaginação, na aula passada vimos que versos são os números de linhas que 
contém um poema, uma música. Vimos também que as estrofes são os bloquinhos formados por 
elas. Baseado nisso, crie uma estrofe contando como na sua visão, a onça ficou feliz. AHHHH, se 
puder desenhe essa onça para que possamos conhece-la, ok? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 



 

 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 
(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Resolva: 

1) Seja um número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das centenas e o número 4 
ocupa o valor posicional das unidades. Se colocarmos entre esses dois números o número 
3, qual o valor posicional do número 3? 
 
_________________________________________________________________________ 
 

2)  Considere o número 582, qual a o valor posicional do número 5? 
 
_________________________________________________________________________ 
 

3)  Um feirante levou dois centos de laranjas para vender na feira, dessas, vendeu 
um cento, quatro dezenas e oito unidades. O número de laranjas que sobrou foi: 
 
a) 48 
b) 52 
c) 148 
d) 152 
 

4)  Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa 
grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas com 1000 
cadernos universitários cada, 3 caixas de 100 cadernos brochura cada, 2 pacotes de 10 
cadernos de desenho cada. 
 
Quantos cadernos a papelaria comprou?  
a) 2320 cadernos. 
b) 2689 cadernos. 
c) 2950 cadernos. 
d) 3100 cadernos. 
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(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, 
diferenças e semelhanças.  

Da imagem ao mapa. 

Leia o texto na página 20 do livro “Ápis” 
Interdisciplinar e responda as questões 1 e 2.  
 
 


