
 

 
 

 

 

 

OLÁ QUERIDO (A)  ALUNO (A),  

QUE ALEGRIA CONHECER VOCÊ! 
 
 

ESTAMOS COMEÇANDO O ANO DE 2021 E AGORA VOCÊ 
FAZ PARTE DO 4º ANO. 

 
 INICIAMOS AS AULAS DE FORMA DIFERENTE, CADA UM NA 
SUA CASA, MAS LOGO, PODEREMOS NOS ENCONTRAR, LÁ 

NA ESCOLA. 
 

FAMÍLIAS, CONTAMOS NOVAMENTE COM A PARCERIA DE 
VOCÊS. 

  
 E PARA COMEÇARMOS É SEMPRE BOM RELEMBRAR AS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 
 

• LAVAR AS MÃOS SEMPRE, COM ÁGUA E SABÃO. 

• USAR A MÁSCARA, TAMPANDO O NARIZ E BOCA. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PARA LER BEM DEPRESSA! 

 

1-Leia o trava-língua sem enrolar a língua! 

• Continue a brincadeira de: “quem consegue falar mais rápido 

sem enrolar a língua” Convide alguém da sua casa para brincar! 

 
E por falar em rã... 

 
Curiosidades sobre rã 

       A rã é um pequeno animal que consegue pular muito bem. 

É parecida com o sapo, mas tem pele lisa e pernas bastante 

longas, enquanto o sapo tem pele áspera e pernas mais curtas. 

      Também é importante diferenciar as rãs das pererecas. 

Embora sejam parecidas, elas pertencem a grupos diferentes. 

A perereca tem discos viscosos na ponta dos dedos, que as 

ajudam a subir em superfícies verticais. 
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     O habitat das rãs são as lagoas, enquanto as pererecas 

vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Apesar dessa 

diferenciação biológica, na linguagem popular os 

termos rã, sapo e perereca são comumente utilizados um no 

lugar do outro, às vezes para se referir a um mesmo animal.  

 
Fonte: rã. britannica escola. disponível em: https://escola.britannica.com.br/  

 

2 – Leia o texto e em seguida responda:  

 

a) Qual a diferença entre a rã e o sapo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

b) Qual a diferença entre a rã e a perereca? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) Onde vivem as rãs e onde vivem as pererecas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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O R EM RÃ, ARANHA E ARRANHA 

 

3 - Leia novamente o trava-língua “a aranha arranha a rã” e observe 

a letra R nas palavras rã, aranha e arranha. 

 

 

A) Você sabe explicar por que aranha é escrito com um r e 

arranha com rr?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

B) Leia em voz alta as duas palavras. o que você observou? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

C) Agora, leia a lista de palavras a seguir. depois, descubra que 

novas palavras formam se você acrescentar mais um r. Veja o 

exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 



 

 
 

 

4 – Leia o texto:  

A receita da vovó. 

Para fazer essa receita você precisa descobrir quais são os 

ingredientes necessários. Procure no Modo de Preparo. O 

desafio será encontrar os ingredientes e suas medidas: 

 

Papa de Milho 

 

Modo de preparo: 

 

Coloque duas xícaras de leite e uma xícara de água em uma 

vasilha. Junte um pau de canela e a raspa da casca de um 

limão. Acrescente uma xícara de farinha de milho e duas 

colheres de açúcar, mexendo sempre. 

Quando estiver fervendo, continue mexendo até engrossar. 

Quando estiver cremosa, retire o pau de canela, a casca de 

limão e acrescente canela em pó. 

 

 

Ingredientes: 

 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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CONECTANDO AS FÁBULAS COM A REALIDADE 

 

5- Leia a Fábula.  
 

O leão e o ratinho 
 

ESOPO 
     Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à 
sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em 
cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, 
que o leão prendeu embaixo da pata.  
    Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de 
esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o 
leão ficou preso na rede de uns caçadores.  
    Não conseguia se soltar, e fazia a floresta inteira tremer com 
seus urros de raiva. nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes 
afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha 
outra. 

 fonte: alfabetização: livro do aluno. ana rosa abreu  
 

 

6 – Agora, leia o título da notícia abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 

Fonte: Garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Jornal 

Joca, 3 de set. de 2015.  
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a)  Qual é o título da fábula?  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

b)  Qual é o título da notícia?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

c) Você encontrou aspectos comuns nessas duas histórias?  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

d) O que há de diferente entre elas? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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7 – Leia o texto abaixo com atenção: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível em: <https://www.obrasileirinho.com.br/brincar-criancas/brincadeira-soltar-pipa/>. 
Acesso em: 20 mar. 2018. 
 

     Nesse texto, o trecho que mostra uma opinião é 
 

A) “Claro que não estou falando da ave, e sim do brinquedo.”. 

B) “Deixe um pouco de linha fora do carretel...”. 

C) “É possível soltar pipa sozinho, em um pequeno espaço...”. 

D) “Mas eu acho a palavra pipa mais bonita.”. 
 

De acordo com esse texto, qual é a palavra mais bonita? 

A) Ave. 

B) Brinquedo. 

C) Papagaio. 

D) Pipa. 
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Brincando de soltar pipa 
 

A brincadeira soltar pipa é bem divertida para as crianças e 
também para adultos com espírito jovem. Com uma linha, os 
garotos conseguem direcionar e fazer malabarismos no céu. 
Para quem não sabe, mas todos sabem, pipa é a mesma coisa 
que papagaio. Claro que não estou falando da ave, e sim do 
brinquedo. Portanto, tanto faz dizer pipa, como dizer papagaio. 
Tudo é a mesma coisa. Mas eu acho a palavra pipa mais 
bonita. [...] 
É possível soltar pipa sozinho, em um pequeno espaço, com 
menos de um metro. Tudo que você tem a fazer é ficar de 
costas para o vento e ir administrando a linha. Deixe um pouco 
de linha fora do carretel, tomando cuidado para não embolar. E 
quando a pipa for puxando, você vai liberando linha até ela ficar 
flutuando no céu, bem lá no alto. 



 

 
 

 
 

8 – Após a leitura do texto, podemos notar que soltar pipa é uma 

brincadeira bem divertida. Pesquise e escreva no espaço abaixo 

como fazer uma pipa desde o material até o passo a passo. Se 

precisar peça ajuda: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Que tipo de texto está sendo pedido: 

A) Poema 

B) Notícia 

C) Instrucional 

D) carta 

9 
 



 

 
 

 

MATEMÁTICA 

1) Observe abaixo o número da última ficha sorteada para 

ganhar brindes na festa junina da escola de Letícia. 

 

 

 

Qual é o número da última ficha sorteada? 

A) Cinquenta e três.                                    B) Duzentos e trinta. 
C) Trinta e dois                                           D) Vinte e três. 

2 – Organize em ordem crescente, a cartela de bingo de 

Letícia:  

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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3 –  Observe abaixo a sequência dos números. Ela começa no 

220 e termina no 250. 

220 – 225 – 230 - ___ –  240  – 245- 250 

Qual é o número que completa essa sequência? 

A) 226 B) 235 

C) 216 D) 239 

4- Kátia fez um curso que durou 1 ano e meio. Quantos meses, 

no total, durou esse curso? 

 

       A) 13                                 B) 12 

       C) 11                                 D) 18 
 

 

5- Resolva a operação abaixo. 

+1 2 6 

   2 2 2 

 

 

Qual é o resultado dessa operação? 

A) 258 B) 358 

C) 348 D) 246 



 

 
 

6- Observe abaixo o desenho de peças de dominó. 

 

 

 

 

 

 

A forma dessas peças de dominó lembra qual figura 
geométrica?  

A) HEXÁGONO.                    B) LOSANGO  

C) RETÂNGULO.                  D) TRIÂNGULO  

 

 

7- Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para 
medir temperatura?  

                 

 

 

C)

   

A) B) 

D) 



 

 
 

 

8- Eloísa comprou vários sabores de picolés para distribuir em 

um evento para crianças. Observe, no gráfico abaixo, a 

quantidade de picolés que Eloísa comprou. 

 

 

De acordo com esse gráfico quantos picolés de limão Eloísa 

comprou a mais que de tangerina? 

     A)10                                    B) 20 

     C)30                                    D) 95 

 

Quais sabores foram comprados em maior quantidade? 

_______________________________________________ 
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9- Daniel comprou 7 pacotes de torradas. Cada pacote veio 

com 9 torradas. Quantas torradas, no total, Daniel comprou? 

              A) 65                                                      B) 14 
              C) 40                                                      D) 63 
 

10 - Observe na tabela abaixo o resultado de um concurso de 
redação que Luís participou. 
 

PARTICIPANTES PONTOS 

Flávia 99 

Luís 89 

Renata 90 

Pedro 77 

 

De acordo com essa tabela, qual foi o participante que tirou a 
nota 77 nesse concurso de redação? 

A) Flávia. B) Luís. 
C) Pedro. D) Renata. 

Qual participante tirou o maior número de pontos nesse 

concurso de redação? 
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