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*PORTUGUÊS: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: PREPOSIÇÃO 

PÁGINAS: 83 E 84. 

 

*MATEMÁTICA:  UNIDADE 4 

CONTEÚDO: POR TRÁS DO ESPELHO 

PÁGINAS: 82 A 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção da atividade referente ao dia 03/07 
*PORTUGUÊS: UNIDADE 4 

CONTEÚDO: REGRAS PARA CONVIVER. 

PÁGINA: 80 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

PÁGINA: 81 

EXERCÍCIO 1 

(X) Texto instrucional. 

 

EXERCÍCIO 2 

Instruir os leitores, orientá-los a fazer algo. 

 

EXERCÍCIO 3  

Um quadradinho. Esse sinal se chama marcador e serve para separar cada 

instruir do texto. 

 

EXERCÍCIO 4 

Expressar-se de modo civilizado quer dizer saber ouvir opiniões diferentes e 

manifestar-se de maneira educada, sem alterar o tom de voz nem palavras que 

possam ser ofensivas ao outro. 

 

PÁGINA: 82 

EXERCÍCIO 5 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

EXERCÍCIO 6 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

EXERCÍCIO 7 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

 

 

*MATEMÁTICA:  UNIDADE 4 

CONTEÚDO: POR TRÁS DO ESPELHO 

PÁGINAS: 78 A 81.  

RESPOSTA PESSOAL. 
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Avaliação de Português – 2 
 

Meu dente caiu! 
                        Chuim tinha cinco anos e morava numa cidade grande. À tarde, mochila nas costas, ele ia 

pra escola. Já estava sabendo escrever números, muitos, uns nomes, poucos, e as letras todas.  

            Na escola gostava de fazer bolo de aniversário: enchia um balde com areia úmida, apertava bem, 

virava de cabeça pra baixo, puxava com cuidado e o bolo estava lá, pronto e macio.  

            Um dia, quando acabou de cantar parabéns, em vez de partir o bolo, Chuim ficou parado, calado e 

muito assustado. Depois gritou para sua colega, lá do outro lado:  

           _ Lola! Olha meu dente! 

           Chuim gritava e empurrava o dente com a língua, pra lá e pra cá.  

           _ Ele está mole! Lola gritava também. _ Ele está mole e vai cair! Quando ele cair, sabe o que você 

faz?  

            _ O quê? 

            _ Você joga em cima do telhado. Se não jogar, não nasce outro. 

            _ E onde é que eu vou arranjar um telhado? 

            _ Não sei, por aí, por aí. 

            Enquanto Chuim pensava, Lola ia explicando: 

            _ Você joga o dente lá em cima e fala assim: “andorinha, andorinha, leva esse dente velho pra lá e 

traz outro bom pra cá.”  

           Chuim foi pra casa pensando em telhado, andorinha, dente velho, novo, uma confusão. 

            Na hora de dormir, a mãe lhe disse: quando seu dente cair, a gente pode fazer um colar pra Letícia 

com ele.  

           Chuim não disse nada. Bem que gostava da idéia da mãe, o dente pendurado numa correntinha e 

enfeitando o pescoço da irmã. Mas, e o telhado? E a andorinha? 

            Uns três dias depois, enquanto pulava e tornava a pular do sofá pro chão, Chuim sentiu, com a 

língua, que já estava sem o dente.  

            Gritou: 

           _ Mãe!!! Meu dente sumiu!  

            A mãe veio correndo: arrastaram o sofá, levantaram o tapete, olharam pra todo lado, viraram pra 

fora os bolsos de Chuim.  

            _ E agora mamãe? Nem telhado nem colar? 

           _ E nem fada! – disse Filipe. 

            Filipe morava pertinho, acabava de chegar e contou: quem quisesse ter um dente bom de verdade 

devia embrulhar bem embrulhado, colocar na janela ou embaixo do travesseiro e dormir. 

            Durante a noite uma fada chegava, levava o dente, deixava um presente.  

            Sem dente pra fazer colar, sem telhado pra procurar e sem fada pra trocar presente, Chuim ficou 

triste de verdade. Passava a língua pra lá e pra cá e nada de dente, só um buraco. 

             E se ele não nascesse mesmo? ... 

     Vivina de Assis Viana    

1- Sobre o texto: Meu dente caiu!,  assinale as alternativas corretas. 

A) Qual o nome do personagem principal? 

(     ) Duim 

(     ) Chuim 

(     ) João 



 

B- Onde ele estava quando percebeu o dente mole? 

(     ) na escola 

(     ) na sua casa 

(     ) na lanchonete 

 

C) Lola gritava a Chuim, dizendo que quando seu dente cair é para jogá-lo no: 

(     ) na quintal 

(     ) no pátio 

(     ) no telhado 

 

D) Qual é o nome da ave citada na frase: “____________, ____________ leva esse dente velho pra lá e 

traz outro bom pra cá.”  

(     ) Arirambinha, Arirambinha 

(     ) Bem-te-vi, Bem-te-vi 

(     ) Andorinha, Andorinha 

 

E- Quem é a autora do texto? 

(     ) Alice Munro 

(     ) Ana Maria Machado 

(     ) Vivina de Assis Viana    

 

F- Quais os outros personagens aparecem na história? 

(     ) Lola, Filipe, Letícia e a mãe de Chuim 

(     ) Mariana, Lívia,  João, Patrícia mãe de Chuim 

(     ) Lili, Filipe e Letícia e a mãe de Chuim 

 

2) Retire do texto frases com os seguintes sinais de pontuação. 

 

a) aspas:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) reticências:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) O aumentativo das palavras fogo, mão, casa e boca, são respectivamente:   

 

a) (       ) fogão, mãozona, casona e bocão 

b) (       ) fogaréu, mãozona, casarão e bocarra 

c) (       ) fogaréu, manzorra, casarão e bocarra 

d) (       ) n.d.a.  

 

 

4) Escreva o diminutivo das palavras abaixo:

a)  animal: ________________________ 

b) cão: ___________________________ 

c) casa: __________________________ 

d) Carlos: ________________________ 

e) homem:________________________  

f) livro: ___________________________ 

g) voz: ____________________________ 

h) bola: ___________________________ 



 

 

 



 


