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1- Responda: (Copie no caderno todas as perguntas e  responda)

a) Que gênero textual é esse? ______________________________________________

b) Como está organizado? ________________________________________________

c) O que Joãozinho estava fazendo com o pai? _________________________________

2-  Leia: “Pai, por que os barcos não afundam? ” Reescreva esta frase como se Joãozinho
falasse somente de 1 barco.
__________________________________________________________________

3- O humor da anedota está em:

(  ) Na má vontade do pai em responder às perguntas.
(  ) Joãozinho não está aprendendo nada mesmo fazendo perguntas.
(  ) Nas respostas do pai, que não sabe nada.
(  ) No lugar onde Joãozinho faz as perguntas.
4-Leia.

“Se você não perguntar, nunca vai aprender nada! ”. Reescreva a frase substituindo você por

vocês e faça a concordância necessária.

_________________________________________________
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Analise bem os enunciados e assinale a alternativa correta:

1 - Os alunos da classe de Alice apostaram uma corrida.

a) Alice chegou em trigésimo terceiro lugar. Foi a penúltima! Quantos alunos tem a
classe de Alice?

(A) Na classe da Alice tem 35 alunos.
(B) Na classe tem 34 alunos.
(C) Tem 30 alunos na classe de Alice
(D) Não dá para saber com essas informações.

b) Antes de Emílio, chegaram 12 alunos. Emilio chegou em que lugar?

(A) Emílio chegou no 12º lugar.
(B) Chegou no 11º lugar
(C) Ele chegou em décimo terceiro lugar.
(D) Emilio chegou em 10º lugar.

c) Depois de Bibi chegaram 33 alunos, Qual foi a colocação de Bibi?

(A) 2º lugar
(B) 1º lugar
(C) 3º lugar
(D) 4º lugar

2 - Os meninos e as meninas da classe de Alessandra fizeram uma pesquisa sobre o esporte
preferido de cada um. Observe as informações no gráfico e assinale a alternativa correta:



a) Quantos alunos preferem futebol?
(A) 5 alunos
(B) 20 alunos

(C) 30 alunos
(D) 25 alunos

b) Quantos alunos preferem natação?

(A) 15 alunos
(B) 4 alunos

(C) 20 alunos
(D) 25 alunos

c) Quantos votos a natação recebeu a mais que o tênis?

(A) 5 votos
(B) 1 voto

(C) 10 votos
(D) 15 votos

3 - Quincas Borba é um dos romances que Machado de Assis escreveu. Foi publicado
quando tinha 52 anos. No livro, Quincas Borba era um filósofo e repetia sempre uma frase:
“Ao vencedor, as batatas”. Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Em que
ano Machado de Assis publicou Quincas Borba?

(A) Em 1.856
(B) Em 1.869

(C) Em 1.858
(D) No ano de 1.891.

4 - O coração de uma pessoa adulta bate, aproximadamente, 72 vezes por minuto. Quantas
vezes o coração bate em:

a) cinco minutos?
(A) 350 batidas
(B) 360 batidas

b) em 1 hora?

(A) 4.230 batidas
(B) 4.320 batidas
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Bom dia!

Tudo bem?

Vamos aprender sobre UM PAÍS COM MUITAS DESIGUALDADES, abra o livro
Interdisciplinar página 74 e 75.

Faça leitura com muita atenção nas fotos e depois responda às questões 1 e 2, responda
no seu caderno ou no livro e envie.




