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Matemática 

 

Português 

 

MINHA CASA, MEU ENDEREÇO 

Roseana Murray, Classificados poéticos. Companhia Editora Nacional, São Paulo. 

 

Vende-se uma casa encantada 

no topo da mais alta montanha. 

Tem dois amplos salões 

Onde você pode oferecer 

banquetes 



Para duendes e anões 

Que moram na floresta ao lado. 

 

Tem jardineiras nas 

janelas 

Onde convém plantar 

margaridas. 

 

Tem quartos de todas as 

cores 

Que aumentam ou 

diminuem 

De acordo com o seu 

tamanho 

E na garagem há vagas 

Para todos os sonhos. 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1) Como é a casa encantada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Sua casa é igual a casa encantada? 

___________________________________________________________________________ 

3) Qual é o endereço da casa encantada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Por que será que estão vendendo esta casa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Gramática 

1) Complete o quadro com adjetivos: 

Gato _____________________________ 

Mamãe ____________________________ 



Casa ____________________________ 

Carro ____________________________ 

Amigo ____________________________ 

Professora ____________________________ 

 

2) Leia as frases e pinte os adjetivos de azul: 

O cachorro é preto e valente. 

A vaca é malhada. 

A roupa do menino é larga. 

Os sapatos são coloridos. 

 

3) Copie as palavras trocando a letra F  pela letra V e observe o resultado: 

Faca ____________________________ 

Fila ____________________________ 

Feia ____________________________ 

Falsa ____________________________ 

Fale ____________________________ 

Fez ____________________________ 

Faqueiro ____________________________ 

Farinha ____________________________ 

 

4) Complete com V ou F e depois copie as palavras: 

_____oca _______________________________ 

_____ento _______________________________ 

_____irme _______________________________ 

_____aleta _______________________________ 

pa_____vão _______________________________ 

_____eijão _______________________________ 

_____igo _______________________________ 

_____ita _______________________________ 

_____aral _______________________________ 

_____aso _______________________________ 

_____asto _______________________________ 

_____ome _______________________________ 

_____eia _______________________________ 

_____ós_____oro _______________________________ 

_____ontade _______________________________ 

u_____a _______________________________ 

ga_____eta _______________________________ 

_____apor _______________________________ 

ca_____é _______________________________ 

_____eliz _______________________________ 
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( X ) sério 
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Papelão ondulado, folha de metal, fitas, planta artificial, carvão, prego e madeira. 

 

História 
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1) Jair Messias Bolsonaro. 

2) Carlos Roberto Massa Júnior ( Ratinho Júnior). 

3) Benedito José Púpio. 

4) Vereadores, Deputado estadual e federal e senador. 

Página 147 

5) O cartaz aborda a questão dos direitos dos animais. 

6) Na rua Dom Bosco, n° 1435, das 13 horas até as 17 horas. 

7) Os alunos podem escrever qualquer um dos direitos citados no cartaz. 

8) Os alunos devem se atentar para o fato de que são muito parecidos com alguns dos 

direitos humanos. 


