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CARACTERÍSITCAS DE UMA RECEITA CULINÁRIA: 

 ● Serve para informar como faz a refeição.  

● Apresenta três partes bem definida.  

● A primeira parte é o titulo (nome da receita); 

  A segunda parte relaciona os ingredientes, estipulando suas quantidades necessárias.  

● A terceira parte indica o modo de preparo, passo a passo a sequência dos 

procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para obter o melhor 

resultado. 

Pão de queijo 

 
Ingredientes 

 2 ½ xícaras de polvilho doce 

 ½ xícara de polvilho azedo 

 1 xícara de leite 

 ¾ xícara de óleo 

 1xicara de queijo parmesão ou minas 

 3 ovos inteiros 

 1 colher de chá de sal 

Modo de preparo 

 Bata tudo no liquidificador, menos o queijo; 

 Despeje tudo em uma vasilha e misture 

com queijo já ralado; 

 Leve ao forno em forminhas de empada 

Untada por 20 minutos. 

 

QUESTÃO 1 – Você conhece este tipo de texto? Marque a opção correta: 

 

(    ) carta         (     ) bilhete          (     ) receita          (     ) lista 

 

QUESTÃO 2 – Este texto foi dividido em partes. Quais são elas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 3 – A parte que explica como realizar a receita é chamada de: 

 

(     ) modo de preparo      (     ) ingrediente 

 

 

QUESTÃO 4 – A parte que se refere a lista do que  vai ser utilizado na receita é chamada 

de: 

 

(     ) modo de preparo      (     ) ingrediente 

 

QUESTÃO 5 – Qual a finalidade desse texto? 

 

(     ) divulgar um produto     (     ) ensinar a preparar uma alimento    (    ) vender um alimento 

 

QUESTÃO 6 – Escolha uma receita de sua preferência e relacione abaixo os ingredientes 

necessários e modo de fazê-la. Não se esqueça de ilustrá-la. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 1 – Agora observe a receita abaixo 

 

 

                               Bolo de cenoura 

 

Ingredientes : 

 

1 copo de óleo 

3 ovos inteiros 

4 cenouras médias 

1 colher de fermento 

2 copos de açúcar 

2 copos de farinha de trigo 

 

 

 

Geane quer fazer 2 receitas desse bolo. Calcule quanto ela vai usar de cada ingrediente:  

 

    Copos de óleo 

 

    Ovos inteiros 

 

    Cenouras médias 

 

    Colheres de fermento 

 

    Copos de açúcar 

 

    Copos de farinha de trigo 

 

 

QUESTÃO 2-  Probleminhas: 

 

Um sorveteiro fez 86 picolés de goiaba, 39 de laranja e 28 graviola. Vendeu ao todo 56 

picolés. Quantos picolés não foram vendidos? 

 

Resposta:................................................................................................................. 
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Um feirante tinha 124 mangas e 138 laranjas, vendeu 112 frutas. Quantas frutas ainda 

restam? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:.................................................................................................................................... 

 

QUESTÃO 3 – Decomponha os números abaixo: 

 

Observe: 

 

247 – 2 centenas, 4 dezenas e 7 unidades 

 

348- ............................................................................................................................................ 

197 - ........................................................................................................................................... 

327- ............................................................................................................................................ 

657 - ........................................................................................................................................... 

728-............................................................................................................................................. 

 

QUESTÃO 4- Componha os números abaixo: 

 

Observe: 

 

1 centena + 8 dezenas + 3 unidades =  

 

      100      +      80        +     3             =  183    

 

2 centenas + 9 dezenas + 4 unidades= 

 

.................................................................................................................................................... 

 

1 centena 

 

.................................................................................................................................................... 

 

3 centenas + 4 dezenas + 2 unidades= 

 

.................................................................................................................................................... 

 


