
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: 
Semana: 

Professora:Luciléia Quinta – Feira 

24/06/2021 

Turmas: 4° Ano 

Componente Curricular: 1 aula de Língua Portuguesa Entrega: Foto/vídeo/ Atividade 
impressa  

Componente Curricular:3 aulas de Matemática 

Componente Curricular: 1 aula de História 

 
Língua  Portuguesa 

 
O  desperdicio de  comida .  Em  casa  como  podemos agir para  evitar  que  a  comida  desperdicie ? Converse  

comsua familia sobre esse  asunto .  Escreva sua  repostas  em seu caderno . 
 

 
  . 

Matematica 
Registre  a tabela  em seu caderno  e  resolva  a situação  problema 

 
 
 



 

ESCOLA   M. MARIA  SIQUEIRA DE  PAULA. 

AVALIAÇÃO HISTÓRIA - 4º ANO E. FUNDAMENTAL. 

ALUNO  _____________________      PROFESSORA _________DATA_________ 
 
 
 

MÚSICA: ASA BRANCA - LUIZ GONZAGA E HUMBERTO 

A música relata bem a questão da migração no Brasil. 
 

Quando olhei a terra ardendo 
Com a fogueira de são João 

Eu perguntei a deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 

 
Eu perguntei a deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 
 
 

Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 

Por falta d’água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

 
Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 
 

Até mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 

Então eu disse, adeus rosinha 
Guarda contigo meu coração 

 
 

Então eu disse, adeus rosinha 
Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 
Pra mim voltar pro meu sertão 

 
Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 
 

Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu meu coração 

 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu meu coração 

 
Para ouvir a música  

 
  

02 – Na canção, a asa branca é uma pomba que simboliza a partida do personagem 
que canta. 
Essa partida é sentida por esse personagem como um(a): 

a)   Sofrimento, pois ele perdeu muitas coisas e estão deixando seu amor. 
b)   Alívio, pois ele não quer encontrar mais Rosinha. 
c)   Alegria, pois ele está esperando a chuva cair. 
d)   Alegria, pois ele irá para longe. 
e)   Felicidade, pois ele está deixando a terra para ficar sozinho. 
  

03 – A música mostra que a terra onde vive o personagem está: 
a)   Escura.   b)   Florida.   c)   Úmida.    d)   Seca.    e)   Fria. 
  

04 – O personagem, ao constatar que até a asa branca fugiu, se despede de: 
a)   Deus.    b)   Rosinha. c)   Sua plantação    c)   Seu alazão.  e)   Seu sertão. 
  



 

05 – Devido a situação em que a terra se encontra, a vida do personagem sofreu 
algumas sérias consequências. 
Entre essas consequências, encontra-se o fato de que ele: 

a)   Perdeu seu gado, seu cavalo e sua plantação. 
b)   Viu a asa branca voando em torno da plantação. 
c)   Formulou a Deus algumas questões. 
d)   Pergunta a Deus porque tamanha judiação? 

e)   Olhou a terra ardendo como fogueira. 
  

06 – Para que possa voltar à sua terra, o personagem espera que: 
a)   A asa branca volte a voar por lá. 
b)   A chuva volte a cair no sertão. 
c)   A Rosinha pare de chorar. 
d)   Alguém compre um alazão. 
e)   Ele consiga encontrar seu gado. 
  

07 – Que grupo de expressões se aplica mais adequadamente ao sertão brasileiro, 
que é a região descrita na música “Asa Branca”? 

a)   Terra ardendo / falta d’água. 
b)   Chuva / Rosinha. 
c)   Plantação / meu coração. 
d)   Hoje / Deus do céu. 

  

e)   Olhos / meu gado. 
  

08– Qual é o tema abordado nessa canção, que foi consagrada na voz de Luiz 
Gonzaga e ainda é popular em todo o Brasil? 

   _____________________________________________________________ 
  

09- Leia com atenção a segunda estrofe. Depois responda: 
   Que sentimento a estrofe expressa? 

_____________________________________________________________ 
  

  

10-   O que aconteceu com o alazão do nordestino? 

_____________________________________________________________ 
  
 
 

 

 Alunos  que utilizam  o arquivo  digital.  Construir  uma folha  de  
respostas  em seu caderno  Enviar  foto somente  da folha de 
respostas  


