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Língua Portuguesa  

 
 LEIA O TEXTO:

O menino, o burro e o cachorro.

Um menino foi buscar lenha na floresta com seu burrico e levou junto seu cachorro de estimação.
Chegando ao meio da mata, o menino juntou um grande feixe de lenha, olhou para o burro, e
exclamou:

-Então vou colocar uma carga de lenha de lascar nesse burro! Então, o jumento virou-se para ele
e respondeu:

– É claro, não é você quem vai levar!

O menino, muito admirado com o fato de o burro ter falado, correu e foi direto contar tudo ao seu
pai. Ao chegar em casa, quase sem fôlego, disse:

– Pai, eu estava na mata, juntando lenha e, depois de preparar uma carga para trazer, eu disse
que ia colocar ela na garupa do burro. Acredite se quiser, ele se virou pra mim e disse: “É claro,
não é você quem vai levar!”.

Portanto o pai do menino olhou-o de cima para baixo e, meio desconfiado, repreendeu-o:

– Você tá  dando pra mentir  agora? Onde já  se viu  tal  absurdo? Animais não falam! Nesse
momento, o cachorro que estava ali presente saiu em defesa do garoto e falou:

– É verdade, eu também estava lá e vi tudinho!

Então assustado, o pobre camponês, julgando que o animal estivesse endiabrado, pegou um
machado que estava encostado na parede e ergueu-o para ameaçá-lo.

Foi então que aconteceu algo ainda mais curioso. O machado começou a tremer em suas mãos,
e, então, virou-se para ele e disse:

– O senhor tenha cuidado, pois esse cachorro pode me morder!

Fonte: O MENINO, o burro e o cachorro. In: Contos populares ilustrados. Disponível em:
<http://www.sitededicas.com.br>.



Agora responda:

1) Este texto é:

a) Uma carta           b) Uma notícia                   c) Um conto                      d) um poema

2) Qual é o título do texto?
__________________________________________________________________________

3) Quem são os personagens do texto?
__________________________________________________________________________
4) O que você achou do texto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

OBSERVE O E COMPLETE O ALFABETO:



 

                 



MATEMÁTICA 

Resolva as situações problemas em seu caderno: 

1- O Pirata da Perna de Pau encontrou um baú cheio de tesouro. No baú tinha: 6784 moedas de 
ouro e 9055 moedas de prata. Quantas moedas há no baú? 

2- Houve uma confusão tremenda, além das moedas havia muitas jóias: 215 colares, 364 anéis,
80 pulseiras e uma coroa. Qual o total de jóias?

3- Regina tem em sua biblioteca 574 livros. Ela vai doar 288 para a escola. E seu pai vai comprar
176 livros novos. Quantos livros ficarão na biblioteca de Regina?

(A) 462 (B) 452 (C) 562 (D) 662

4 -  Faz 25 dias que uma coelha deu a luz a uma ninhada. Sabemos que filhotes de coelho só

abrem os olhos depois de 11 dias de nascido. Há quantos dias os coelhinhos abriram os olhos?

5 - Artur comprou um notebook em 5 prestações de 295,90. Quanto ele irá pagar pelo notebook?

6- Observando o número 15.839 
Leia e escreva por extenso 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7 -  Resolva as atividades abaixo:




	O menino, o burro e o cachorro.

