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Atividades referente ao dia 19/05/2020____ Terça-feira 

Matemática: Conteúdo: Muito mais que 1000: Unidade:1 

Um passo a mais 

Fazer as páginas 28 e 29. 

 

 

Português: 1º Bimestre: Unidades 3: Histórias para imaginar e 

4: Palavras e sensações 

 Trabalho de Português. 

Pode ser feita na folha de papel almaço, copiada e respondida pelo aluno, 

com cabeçalho e nome completo ou impressa. 

Importante: Quem for fazer copiado não precisa copiar os textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

                     Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação de Português 

O PULO DO GATO 

    A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela sabia como todo mundo 

sabe, que o gato é o maior mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. 

Com um salto de banda, o danado sempre se safava. Decidiu então a raposa 

usar da esperteza. Chegou-se para o gato e propôs a paz: 

    – Chega de correr atrás um do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz! 

    – Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato. – Não é um que corre 

atrás do outro, é uma que corre atrás do outro, é a “uma”, que é a senhora, que 

corre atrás do “outro”, que sou eu… 

    – Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor 

é mestre em pulos, proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o 

senhor me dê um curso de pulos, para eu ficar tão puladora como o senhor. 

Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato que o senhor já 

experimentou! O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia.      A raposa 

era aluna dedicada e o gato ótimo professor. Ensinou o salto de banda, o salto 

em espiral, a cambalhota simples, a cambalhota-com-pirueta, o duplo-mortal, o 

triplo-mortal e até o saca-rolha-composta. A raposa todos eles aprendia, 

praticava depois das aulas e, logo, já estava tão mestre em pulos quanto o gato. 

    Decidiu então que já era chegada a hora de colocar em prática seu plano 

sinistro. No começo de outra aula, esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, 

caprichando no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha ensinado! E o gato? 

Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a raposa passou chispando por ele, indo 

esborrachar-se num toco de aroeira. 



    Ainda tonta da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou: 

    – Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me ensinou! 

    – Não ensinei, nem ensino! Esse é o segredo que me salva de malandros 

como a senhora, comadre raposa. Esse é o pulo do gato! 

                                                             BANDEIRA, Pedro. Nova Escola, nº48. 

Interpretação do texto 

1. Qual é o título do texto? 

_______________________________________________________  

2. Quem é o autor do texto? 

_______________________________________________________ 

3. Quem são os personagens do texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.  Quantos parágrafos tem o texto? 

_______________________________________________________________ 

5. Na frase: “com um salto de banda, o danado sempre se safava. ” O que 

significa a palavra em negrito? 

a)    esborrachava. 

b)    livrava. 

c)     exibia 

d)    prejudicava. 

 

 



 

 6) Leia o trecho do conto. 

[...] 

Com voz suave, Sherazade começou a contar histórias saídas de 

sua rica imaginação. Deliciado com as aventuras que ela narrava, o sultão 

se esqueceu do tempo, de sua loucura, de seu ódio e rancor. Ao raiar do 

dia, Sherazade interrompeu a história, justamente na melhor parte, 

deixando o sultão curioso. [...] 

Reescreva o trecho, substituindo as palavras destacadas por antônimos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7) Numere de 1 a 5 os sinônimos e antônimos das palavras destacadas. 

 



8) Leia o poema e responda as questões a seguir. 

Desperdício 

 

Alô, alô garotada 

Prestem muita atenção! 

Para evitar o desperdício 

Vou ensinar uma lição! 

 

Mas antes 

vou falar um pouco 

da nossa situação. 

  

Cerca de 13 milhões de pessoas, 

que vivem em nossa nação 

passam fome e muita sede 

e sofrem de desnutrição. 

  

Que curioso vejam vocês 

que 30% da produção agrícola 

no nosso país cultivada 

é toda desperdiçada. 

  



E lhes digo com tristeza e muito sofrimento 

que esse fato deixa o Brasil 

entre os dez países 

que mais desperdiçam alimento. 

  

Por isso comece em casa 

e aprenda uma lição 

aproveite por completo 

a comida que no prato colocar 

o suco que for beber 

e a água que for tomar 

E a comida que sobrou de ontem 

para a panela deve voltar 

fala para a mamãe e o papai 

tudo reaproveitar 

  

Agindo corretamente 

com consciência e dedicação 

vamos ajudar a diminuir 

a fome da nossa nação. 

Por Rosiane Fernandes Silva 



Responda: 

a. Qual é o gênero textual acima? 

_______________________________________________________ 

b. Quantas estrofes há no texto? 

_______________________________________________________ 

c. Quantos versos? 

_______________________________________________________ 

d. Tem rimas no texto? Transcreva dois pares de rimas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e. Qual é o assunto abordado no texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f. Procure no dicionário o significado da palavra desperdício. 

_______________________________________________________________ 
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Correção dos exercícios do dia 18/05/2020___ Segunda-feira 

Português 

Página 26 

1)  

 

2) sempre 

incompleto 

tempo 

também 

ambiente 

tombo  

 

Página 27 

3) a) Marina, no fim de semana, conheceu o zoológico de sua cidade. 



b) Marina, com seu irmão caçula, viu um tucano pela primeira vez. 

c) Marina e seu irmão, que só toma sorvete de flocos, resolveram ir até a 

lanchonete do zoológico. 

 

 

4) Resposta pessoal. 

 

 

 

 


