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Matemática

Matemática: Livro didático “Nosso livro de matemática” – Unidade 3; “ Alimentação dos atletas ”, página
72 e 73

Observe as imagens e responda as perguntas.

1) Glória tem uma oficina de costura e comprou 23,50 metros de renda para utilizar durante uma semana. Porém,
ela precisava do triplo de renda. Quantos metros deveria ter comprado?

(A) 36,00 metros.

(B) 69,50 metros.

(C)70,50 metros.

(D) 35,50 metros.

2) Vanessa comprou 2,5 kg de bananas em embalagens 500g. Quantas dessas embalagens ela comprou?

(A)2,5.

(B)3,5.

(C)3.

(D)5.



Português

Português: Livro didático Ápis – unidade 3 -  131, 132 e 133 . “ artigo de opinião “

Produção de texto

Observe as perguntas e responda as questões.



PÁSSAROS

Os poemas são pássaros que chegam
Não se sabe de onde e pousam
No livro que lês
Quando fechas o livro, eles alçam voo
Como de um alçapão.

Responda: Que palavra no 4º verso, substitui pássaros no poema de Quintana?

A) Voo.
B) Livro.
C) Alçapão.
D) Eles.

Leia o texto e responda a questão.

JAGUATIRICA

Ordem: Carnívora Família: Felidae Nome popular: Jaguatirica Nome cientifico: Leopardus pardalis Hábitos
alimentares: carnívoro Período de vida: aproximadamente 20 anos
A jaguatirica é um felino de médio porte, podendo pesar entre 11,3 a 15,9 kg. O seu pêlo é denso curto de cor
amarelo claro a castanho o cráceo e é todo pintado exceto na região ventral, em que coloração é esbranquiçada. Estas
manchas negras formam rosetas e seguem até a cauda. . Os machos são maiores que as fêmeas.
O texto tem por finalidade:

(A) discutir a importância do animal.
(B) dar informações sobre a jaguatirica.
(C) contar uma história
(D) falar o que ela come


