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O QUE É GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA 
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Receita de Bolinho 

Rogério Lemos 

Cada farinha tem seu ponto e seu segredo. Reserve uma xícara de água para poder 

acertar. Da mistura, amassada e moldada nas mãos, vem o calor e o capricho da nossa 

gente. 

              Da memória do nosso rio desbarrancam as lembranças que só o paladar infantil é 
capaz de guardar. O ‘biscouto’ de outrora consumido da lata azul e branca, agora é 
bolinho. Não daqueles de dar parabéns aos políticos e aniversariantes, mas daqueles de 
dar água na boca só de lembrar.  
             Um quilo de farinha de milho branca flocada, raridade em outras terras, tem no 
Mercadão envolto do piso liso feito um quiabo… Mas este não vai na receita, somente nos 
tombos a nos envergonhar. Também fazem parte da história.  
             Quisera pôr mais pimenta, mas na terra de Antônio Afonso onde até a Cobra 
Grande comeu barranco, que dizer de seu bolinho? Só uma colher de café da pimenta 
vermelha. Bem cheia. Melhor colocar duas. 
            Uma colher (sopa) rasa de sal, porque sem sal e sem pimenta não combina com a 
nossa gente. Do Mercadão, construído, reconstruído e reformado à exaustão, vêm também 
o quilo de linguiça artesanal de lombo que faz a festa, e que só o Geraldino sabe fazer. 
Melhor nem fazer a conta, ficaram caras essas reformas. 
           Meio maço de cheiro verde (salsinha e cebolinha ou coentro, ao gosto do freguês) 
também tem, bem fresquinho ao lado do pastel de queijo branco sem história, mas que não 
faz feio. Uma xícara de farinha de mandioca, saída daquelas sacarias, e meia xícara de 
banha. Um litro e meio de caldo de galinha caseiro, porque galinha que se preze não vêm 
em tabletes nem tão pouco é de angola. Uma colher (sopa) fermento em pó, para fazer 
crescer a gostosura.                
           Como cada farinha tem seu ponto e seu segredo, reserve uma xícara de água para 
poder acertar o ponto. Da mistura, amassada e moldada nas mãos, vem o calor e o 
capricho da nossa gente.  
           Desde antigamente, bolinho é frito na hora. E a gente, não vê a hora de provar com 
a memória, saborear com a lembrança e, porque não, mais um dedo de prosa? Vale até 
política. Afinal, tudo isso é o nosso bolinho 
  
        Sabor da terra de nossa gente. Já provou? 
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1 - Interpretação do texto: 
 

A) Qual o assunto principal da crônica? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B) Quantos parágrafos há na crônica? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

C) Na crônica a autora cita dois tipos de farinhas. Quais são elas? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
D) Quais são os ingredientes do bolinho de Jacareí, citados no texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

      

E) Você sabia que o bolinho caipira de Jacareí é um patrimônio cultural da cidade? 
 

➢ PESQUISE: http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/06/bolinho-
caipira-e-patrimonio-cultural-em-jacarei-sp.html 

 

F) O que é linguiça artesanal, você já experimentou? Qual a diferença? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

G) Retire do texto, o trecho que demonstra o amor de como é realizado esse bolinho: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/06/bolinho-caipira-e-patrimonio-cultural-em-jacarei-sp.html
http://redeglobo.globo.com/sp/tvvanguarda/noticia/2015/06/bolinho-caipira-e-patrimonio-cultural-em-jacarei-sp.html
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H)  Agora registre a sua receita de bolinho caipira: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2 – Retire do texto o que se pede:  
 
Uma palavra com R e RR:   _______________________      ________________________ 

Uma palavra com CH e X:   _______________________      ________________________  

 

 

Substantivo Próprio: __________________________  _____________________________ 

Substantivo Comum: _________________________  ______________________________ 

 

 
 
3 – Separe as sílabas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba das 
palavras abaixo: 
 
 

 

                                   LEMBRANDO 

MONOSSÍLABA – PALAVRA COM UMA ÚNICA SÍLABA 

DISSÍLABA - PALAVRA COM DUAS SÍLABAS 

TRISSÍLABA – PALAVRA COM TRÊS SÍLABAS 

POLISSÍLABA – PALAVRA COM QUATRO OU MAIS SÍLABAS 

 

 
 

Farinha –  _______________________________________________________ 

Flocada – _______________________________________________________ 

Bolinho –________________________________________________________ 

Mercadão - ______________________________________________________ 

Ponto - _________________________________________________________ 

Amassada – _____________________________________________________ 

Antigamente -____________________________________________________ 
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4 – Complete o quadro abaixo de acordo com o número do que se pede:  
 
 
 

 
PALAVRA 

 
LETRA 

 
SÍLABAS 

 
VOGAIS 

 
CONSOANTES 

 
Memória 
 

    

 
Capaz 
 

    

 
Políticos 
 

    

 
Verde 
 

    

 
Bem 
 

    

 
Mãos 
 

    

 
 
5 – Passe as palavras abaixo para o plural: 
 

Memória -  ______________________________ 
 
Infantil -   _______________________________ 
 
Bolinho - _______________________________ 
 
Melhor - ________________________________ 
 
Colher - ________________________________ 
 

 
6- Você sabe o significado dessas palavras? Pesquise-as: 
 

➢ Exaustão: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

➢ Quisera: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Dias foram, lembranças ficaram... 

Alex Müller 

A emoção e a aventura eram muito boas.  

Tínhamos adrenalina. Vez ou outra um ficava dependurado e precisava de 

resgate imediato 

           Uma época feliz 

        Em minha adolescência, como todo jovem, eu procurava o que fazer, como me divertir 

e, junto com os amigos, programar aventuras muitas vezes perigosas. 

        Passei minha adolescência no bairro Parque Santo Antônio que, quando mudei para 

lá em meados do século passado era o ‘fim do mundo’, mas aos poucos fui me adaptando. 

         Não havia calçamento e as ruas eram praticamente rasgadas em pastos que foram. 

Plantação de eucalipto de um lado, onde hoje é a pista de bicicross, e cepos de eucalipto 

de outro, mas era o cenário perfeito para um moleque que estava à procura de diversão e 

aventuras. Caminhar era com estilingue no pescoço e pedras nos bolsos; éramos 

caçadores, exploradores e nos perdíamos naquela mata. 

            Entrávamos em brejos e invariavelmente terminávamos nossa jornada na barroca 

ou no cedrinho. Neste lugar íamos à mina d’água nos refrescar e saciar a sede. Logo 

subíamos nos cedros que haviam no local e no sorteio ‘de dois ou um’, o último era “mãe”; 

aquele que iria pegar o restante. Aquele que fosse pego ficaria de fora e só participava 

como expectador e orientador de mãe. Na realidade, não passava de um ‘pega-pega’, só 

que em cima dos cedros com mais de cinco metros de altura. 

           A emoção e a aventura eram muito boas. Tínhamos adrenalina. Vez ou outra um fi 

cava dependurado e precisava de resgate imediato para que não houvesse acidente; 

graças a Deus nunca aconteceu nada de grave além de algumas escoriações pelo corpo. 

           O Município colocou a primeira escola do bairro. Era uma casinha de madeira com 

duas salas, rodeada com uma cerca frágil de madeira, mas nunca foi depredada, visto o 

respeito que tínhamos por ela. Havia uma varanda, também com grade de madeira, onde 

se podia sentar sobre o parapeito. 
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             Quando não havia aulas, os garotos reuniam-se no local como um bando de 

gralhas, todos falando ao mesmo tempo e rindo sobre todos os assuntos. Era deste local 

que, na maioria das vezes, nossas aventuras eram combinadas e elaboradas. 

             Uma das aventuras que mais agradava era nadar no lago da fazenda dos Deodoro 

que chamávamos de ‘Deodorinho’. 

              Ficava abaixo de onde é hoje o cemitério do Parque Santo Antônio e a Avenida 

José Deodoro de Siqueira. O riacho existe até hoje, poluído, mas não secou. 

           Da escolinha caminhávamos morro acima para chegar ao objetivo principal: o lago. 

Ele era fundo e pantanoso no seu leito, cercado por taboas e só havia duas entradas 

utilizadas pelos animais para beber. Uma era uma espécie de mini praia, e outra era a 

própria represa para dar vazão ao excesso de água do lago. 

            Ali era a felicidade da molecada, e foi ali que aprendi a nadar. Era uma água limpa, 

fria e pura, originária de uma mina. Saíamos da água só em duas situações: a primeira 

quando vinha alguém da fazenda dando ‘pega’ na criançada porque sujávamos a água com 

o movimento e o barro que desprendia do fundo, mas nunca fizeram questão de nos 

alcançar. 

            Dali, íamos às torres de alta tensão. Sim essas mesmo carregadas de energia e de 

perigos. Ali também aquele verdadeiro bando de “macacos” ia curtir pega-pega, só para 

secar o calção e fazer o corpo suar um pouco. Sabíamos que nossos pais quando 

desconfiavam que fomos nadar, faziam o teste da unha: passavam a unha, em nosso 

braço; se ‘riscasse’, vinha a acusação e, depois de confirmado o ‘crime’, a sentença. 

             A cidade cresceu, o bairro cresceu, nós crescemos, tudo sofreu grande 

metamorfose. As aventuras passaram a ser outras, amigos ficaram, de alguns nunca mais 

tive notícias. Só restaram as lembranças de uma época de crianças e adolescentes 

hiperativos ‘com o bicho carpinteiro no corpo’, como se dizia na época, mas inocentes. 

             A malícia resumia-se nas molecagens onde não existia maldade. Passou. Ficaram 

somente lembranças e emoções sentidas como se estivessem acontecendo a cada passo 

deste relato. Um relato emocional que levarei até meus últimos dias, assim como os amigos 

conquistados nesta mesma época de ouro. 

 

 

1- Interpretando o texto. 

A) Quem é o autor dessa crônica? 

R:_____________________________________________________________ 

 

B). Em que bairro ele passou a adolescência? 

R:_____________________________________________________________ 
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C) No segundo parágrafo, o autor fala que se mudou para o bairro em meados do século 

passado. Quando foi isso? Você sabe? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

D) Quais eram as aventuras que mais agradava a Alex? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

E) Uma das brincadeiras citadas no texto, era caminhar com estilingue. Você já brincou 

assim? Hoje em dia daria para brincar dessa forma? Explique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

F) “Tínhamos adrenalina” ... o que ele quis dizer com isso?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

G) O que significa a expressão: “com o bicho carpinteiro no corpo”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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H) Das brincadeiras citadas, quais dessas são as mais perigosas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

I) Quantos parágrafos tem nesse texto? 

_________________________________________________________________________ 

 

J) Esse texto aborda muitas lembranças de infância. Interaja com o seu professor e colegas 

sobre alguma lembrança que veio a sua mente, e registre-a aqui: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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❖ Você sabe o significado dessas palavras abaixo? Pesquise: 

➢ Barroca: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

➢ Cedros: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

➢ Metamorfose: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

➢ Hiperativos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

1- Retire palavras do texto que contenham em sua escrita, lh , br, nh, rr, pr, ss, dr, pr e 

escreva-as abaixo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2- Separe as sílabas das palavras abaixo. 

 

A) Aventuras __________________________________________________ 

B) Município___________________________________________________ 

C) Parque_____________________________________________________ 

D) Riacho_____________________________________________________ 

E) Braço______________________________________________________ 

F) Passava____________________________________________________ 
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Eu cresci em Jacareí no bairro do São João! 

Vanessa Bagattini 

E tínhamos muita coisa para fazer: 

Ir à Frumoni comprar o sorvete de creme holandês, o meu preferido... 

        Eu cresci em Jacareí, no bairro do São João! 

        Ah, que alegria saudosa as lembranças me trazem! Quem dera eu pudesse voltar no 

tempo de criança para reviver tudo. 

        As brincadeiras de rua na Santa Helena, onde usávamos o pátio da paróquia São João 

Batista como uma extensão do quintal de casa! Ali brincávamos de casinha, pista de bicicleta, 

pega-pega e esconde-esconde. Tinha o pipoqueiro que ficava bem ali na frente.... Ah, 

lembro-me do cheirinho da pipoca! Era uma delícia! 

         Havia os personagens do bairro. A Tina, que as crianças provocavam só para ouvi-la 

xingando todo mundo; eram só risadas, mas confesso que eu tinha medo dela. A Nhá 

Barbina, uma senhora que andava pelas ruas lá do bairro sempre cheia de sacolas nas 

mãos e seu guarda-chuva que, se preciso, era usado para dar umas batidas nas cabeças 

dos mais abusados... a gente morria de medo Tinha também o Roberto Carlos, que às 

vezes passava por ali e causava certa curiosidade... Mas como era bom conviver com 

todos eles! Também, íamos ao clube Elvira! Ah, essa recordação é a que mais gosto. 

Passávamos o dia todo ali, brincando e desfrutando das piscinas maravilhosas! Minhas 

tias passavam o domingo inteiro no clube, a gente pegava mesa no bar e ficava por lá até 

o final do dia; Era muito gostoso. Quando me lembro desses dias de verão, chega a cair 

lágrimas dos olhos, de tanta saudade dessa época! 

        E tínhamos muita coisa para fazer. Ir à Frumoni comprar o sorvete de creme holandês, 

o meu preferido; ao Cine Rosário assistir ao último lançamento de filme; à Casa Scherma 

comprar um tênis ou à Loja Bidu comprar um jeans. Era tudo diversão! 
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       Gostava também de comer com meus pais e meu irmão uma pizza no Porão; lá a gente 

ia todo sábado à noite, sempre a pé, passando pela ponte, porque não tínhamos carro, mas 

isso não era problema... 

      Às vezes, também íamos comer parmegiana no Bar Brito, era uma delícia! 

      Ah, quantas lembranças tenho da minha linda cidade, Jacareí! 

      Quantas recordações, quantos momentos bons agora guardados aqui, em meu coração, 

de onde nunca mais vão sair! 

 

1- Interpretando o texto. 

 

A). Quem é a autora dessa crônica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B). Qual era o nome da rua onde ela brincava? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

C). Quais eram as brincadeiras de criança, vividas pela cronista?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

D). Na crônica ela cita muitos personagens do bairro. Quais são eles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

E) Ela cita os comércios da nossa cidade. Quais são eles? Você chegou a conhecer 

algum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

F) Qual o trecho da crônica, que a Vanessa Bagattini, expressa muita emoção, Cite: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

REGRAS ORTOGRÁFICAS 
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2) Complete com M ou N. 

 

A) Le__branças 

B) Bri___cadeiras 

C) Exte__são 

D) Qui____tal 

E) Cria____ças 

F) Se____pre 

G) Co____viver 

H) Mome____tos 

i) Ta____bé____ 

J) Li___da 

K) Nu___ca 

 

3) Retire do texto palavras com C, Ç, SS e escreva-as nas linhas abaixo separando as 

sílabas conforme o exemplo. 

 

Exemplo. Delicía – de-lí-cia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4) Complete com NH ou LH. 

 

A) Tí_____amos 

B) Maravi__osas 

C) Cheiri_____ 

D) Mi____ 
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Convite para um café 

Marisa Mirás 

Estou certa de que você vai gostar de tomar esse café 

preparado por mim, 

Cuja planta foi germinada em terra de massapé vermelha 

Olá visitante! Todas as pessoas são sempre bem-vindas a esta que foi a “Villa de 

Nossa Senhora da Conceição do Paraíba de Jacarehy”. Nome longo e pomposo com 

que outrora foi batizada. Parece nome de imperatriz. Jacareí é de notável origem, 

mas podem chamá-la de “Villa de Jacarehy” se você for saudosista. Espero que sua 

viagem até aqui tenha sido boa. Vamos conhecer minha “Villa”?! 

  Tranquilize-se, sinta-se em casa. O jacareiense, por natureza, é hospitaleiro, 

franco e sociável. Ser local de passagem, pouso e repouso não é novidade para a 

gente daqui. Sente-se nessas cadeiras grandes e confortáveis de vime. Desaperte 

os sapatos, desafivele os cintos, tire esses saltos cruéis e jogue essas pesadas malas 

no chão. 

     Refresque-se com a brisa e com as águas do Rio Paraíba do Sul que banham   

nossas terras e brindam nossos dias. Enquanto isso, preparo no fogão a lenha da 

cozinha de chão batido, entre paredes de taipa, um café perfumado (hummm!); claro, 

coado em coador de pano amaciado pelo uso. Também, aproveito o forno ainda 

quente e termino de assar “aquele” bolo de fubá. Enquanto conversamos vou 

amassando farinha de milho com temperos e moldando uma boa porção do nosso 

famoso bolinho caipira, patrimônio da cidade. 

       Estou certa de que você vai gostar de tomar esse café preparado por mim, 
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cuja planta foi germinada em terra de massapé vermelha; a mesma da qual se 

produz a massa usada nas casas de taipa do passado. Terá enorme prazer em 

sentir o aroma forte e nobre dessa bebida rica, cujos grãos eram chamados de ‘ouro 

negro’ e enriqueceram muitas famílias. 

               Áureos grãos rubiáceos coloriram os campos provincianos de minha terra 

em anos de prosperidade e abriram caminhos para torná-la moderna. Desfrutemos 

dessa bebida acompanhada de tradição e história. Mas nem só de café vivemos... Já 

tivemos os famosos “Biscoutos Jacarehy”, vendidos em barraquinhas à margem da Via 

Dutra ou na Estação do trem. Este que outrora nos levava às duas mais importantes 

capitais do país. 

        Em seguida passear pelo centro histórico, vivenciando o passado e o 

presente, a começar pelo restaurado Mercado Municipal e pela quase bicentenária 

Santa Casa. Depois, pelo museu de antropologia, no antigo Solar Gomes Leitão e 

pelo enigmático “Quatro Cantos”, que ainda conserva o Solar dos Denis de um lado 

e o prédio da antiga biblioteca que foi residência do famoso médico Dr. Pompílio 

Mercadante. Sem esquecer da hoje movimentada Rua Alfredo Schurig ex-Estrada 

Velha Rio-São Paulo que durante muitos anos abrigou a famosa Fábrica de Bis- 

coutos Jacarehy. 

        Contrastando com o antigo, temos os modernos espaços de grande 

concentração como o Parque Linear do Cassununga, o gigantesco Parque da Cidade 

e o bucólico Parque dos Eucaliptos. Servindo de elo entre o passado e o presente, 

encerraremos o passeio no Pátio dos Trilhos, que apesar da arquitetura e ins- talações 

antigas dá ares de modernidade a Jacareí. 

      É isso. Num pequeno passeio pela região central quantas visitas! Tantas 

histórias a serem ainda contadas, quantas a serem revividas. Só de pensar, você já 

deve estar sentindo-se cansado. Se quiser pernoite por  aqui. 

       Mas, ao retornar ao seu destino, infelizmente não poderá dizer que 

conheceu as Meias Filhinha, os Tênis Germade, as Balas “Japonesa”, os 

internacionais Tapetes Santa Helena e os importantes móveis da Oca. 

Infelizmente, nem os Biscoutos  Jacarehy famosos em todo o Brasil. O tempo não 

lhes permitirá acompanhar a modernidade industrial. 

        Leve com você, principalmente, a alma hospitaleira do povo jacareiense que 

transformou a Villa de Jacarehy na progressista cidade Jacareí. Volte sempre. O 

passado e o futuro permanecem à espera. 

                  Boa viagem e bom regresso! 
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1 - Interpretando o texto. 

A). Qual é o tema da crônica? Qual é o nome da autora? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

B). No quinto parágrafo, a cronista fala de duas capitais mais importantes do país. 

Quais são? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

C). No sexto parágrafo, a autora descreve vários pontos turísticos de Jacareí, escreva-

os abaixo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

D). Segundo a cronista, o que faz parte do passado e do presente da nossa cidade? 

Você conhece esses locais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       

  

 

 

 

2 - Procure os significados das palavras abaixo. 

A) Bicentenária: 

    _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

 

      B) Restaurado:  

          ________________________________________________________________    

          ________________________________________________________________ 

C) Regresso: 

 

 ________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 

D) Bucólico: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

E) Rubiáceos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

F) Áureos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3 – Separe as sílabas das palavras abaixo. 

 

A) visitante: __________________________________________________________ 

B) imperatriz: ________________________________________________________ 

C) nossa: ___________________________________________________________ 

D) não: _____________________________________________________________ 

E) passagem: ________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

1)  As vendas da Sorveteria Leal realizadas nos últimos 12 meses, foram registradas 

em um gráfico de linha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) Escreva as vendas realizadas em cada mês: 

 

Janeiro: ________________________ 

Fevereiro: ______________________ 

Março:  ________________________ 

Abril: __________________________ 

Maio: __________________________ 

Junho: _________________________ 

Julho: __________________________ 

Agosto: ________________________ 

Setembro: ______________________ 

Outubro: _______________________ 

Novembro: _____________________ 

                Dezembro: _____________________ 

 
B) Qual o mês que o dono mais vendeu sorvete? Qual foi a quantidade? 

R:________________________________________________ 

C) Qual o mês de menor venda de sorvete? Qual foi a quantidade? 

R:_________________________________________________ 

           D) Calcule as vendas entre o período de Abril-Outubro. 

   R:_____________________________________________________ 
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Namorados e canteiros de rosas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walcerly Corrêa de Oliveira 
 
 

Gostosos tempos de casais namorando de mãos dadas e 

corações apaixonados 

 
        Pela segunda metade do século passado, Jacareí como toda cidade interiorana foi 

palco de memoráveis paixões, nessa época em que os namoros ainda eram tímidos e 

amadureciam lentamente a cada encontro romântico.  

        O flerte começava na calçada do Bar Brasil e demais espaços da Praça Conde Frontin 

delimitados pela linha do trem. Ali, muitos encontros foram marcados e namoros tiveram 

início com o footing, que tinha por início a sonora fonte luminosa de águas coloridas e ia 

até a Galeria dos Presentes – poucos metros adiante –, na Praça do Rosário.  

         Gostosos tempo moças e moços namorando de mãos dadas e corações 

apaixonados. Culminava quando jovens casais de então eram formados e sentavam-se 

nos bancos, dessa praça, cercados de canteiros de rosas ali existentes.  

            O tradicional Dia dos Namorados foi adotado no país em 1948, quando um 

publicitário brasileiro, com a intenção de aumentar as vendas de um conhecido magazine, 

estrategicamente lançou a ideia no mês de junho. A data foi convencionada habilmente no 

dia 12, véspera comemorativa de Santo Antônio, tradicional casamenteiro cuja festa não 

foge ao tema.  

           Na comemoração pessoas juntam-se com alegria e dançam aos pares em clima 
aconchegante. O tradicional “casamento caipira” é o ponto alto da festa. A escolha do dia 
não poderia ter sido mais acertado. 
           O melhor presente no Dia dos Namorados era, na verdade, a fidelidade, o respeito e 
o compromisso estabelecido representado pela oferta de uma rosa, preferencialmente 
roubada de um dos canteiros da praça, cujo destino era amarelecer dentro de um livro de 
estimação 
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             Muitos dos pares formados naqueles tempos ainda vivem e celebram o seu amor. 

Outros relembram saudosos os companheiros que partiram. Alguns choram amores 

findados, hoje apenas lembrança. 

             O Dia dos Namorados tornou-se um sucesso comercial e foi além. É uma data que 

atende integralmente à intenção inicial de priorizar o compromisso com o consumo em 

consonância com as manifestações de puros sentimentos de amor verdadeiro.  

             Quem sabe o tempo trará de volta um Dia dos Namorados no qual, abençoados 

por Santo Antônio, verdadeiros amantes se encontrem e se proponham caminhar juntos na 

construção da felicidade. Quem dera também traga de volta nossas lindas praças com 

sonoras fontes luminosas e jardins com canteiros de rosas para serem apreciadas por todos 

e roubadas pelos apaixonados. 

 
 
 

2) Observe o quadro abaixo que relaciona a quantidade e os preços dos buquês de 

rosas da floricultura do senhor Jacó: 

 

 

A) Qual o preço de 12 buquês? 

R:_____________________________________________________________ 

 

B) Como você chegou a este resultado? 

R:_____________________________________________________________ 

 

C). Quanto custa 28 buquês? 

R:_____________________________________________________________ 
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3) No dia dos namorados, Zeca comprou 1 lindo buquê de rosas para Melina na 

floricultura do Senhor Jacó, quanto este buquê custou? Como você chegou nessa 

conclusão? 

 

      R;_____________________________________________________________ 

 

 

4) Zeca também decidiu dar alguns chocolates para Melina no dia dos namorados, 

observe o quadro abaixo com os valores: 

 

 
 
 
 
 

A) Quanto Zeca vai pagar se decidir comprar: 

    

1 caixa                                                       7 caixas  

 

8 caixas                                                        9 caixas 
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RECEITA DE BOLINHO CAIPIRA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1/2 kg de farinha de milho amarela 

• 1 litro e 1/2 de água 

• 2 cubinhos de caldo de carne 

• 4 colheres de sopa de óleo 

• 2 colheres de sopa de farinha de mandioca 

5) Luciana vai fazer duas receitas do bolinho caipira de Jacareí. Calcule quanto ela vai 

usar de cada ingrediente: 

  

                          _________________ de farinha de milho amarela     

                      _______________ de água 

                      _______________ cubinhos de caldo de carne 

 
                      _______________ colheres de sopa de óleo 

                      _______________colheres de sopa de farinha de mandioca 
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6) E se ela fizer 5 receitas, quanto ela usará de cada ingrediente? 

 

 

                          _________________ de farinha de milho amarela     

                      _______________ de água 

                      _______________ cubinhos de caldo de carne 

 
                      _______________ colheres de sopa de óleo 

                      _______________colheres de sopa de farinha de mandioca 
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7) Jacareí é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

no estado de São Paulo, no Brasil. Localiza-se a leste da capital do estado, distando 

desta cerca de 82 quilômetros. 

 

Observe o mapa abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Em qual estado você nasceu? 

R: _______________________________________________________ 

 

B). Em qual estado nós moramos? 

R: _______________________________________________________ 

 

C). Quais são os nossos vizinhos?  

R: _______________________________________________________ 

  

D). Nosso estado está perto ou longe do mar? 

     R: ______________________________________________________ 
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➢ Leitura Deleite: “Eu queria ir com o circo”. 

 

8) Um circo chega a Jacareí no dia 29 de março, o ingresso custará R$20,00 a entrada 

para maiores de 12 anos, R$10,00 para menores de 12 anos e crianças de até 2 

anos não pagam, idosos acima de 75 anos também tem direito a entrada gratuita. O 

circo vai funcionar de quarta a sexta- feira e abrirá as 09:00, todos estão convidados 

para prestigiar os talentosos palhaços e acrobatas. 

  

Responda de acordo com a informação acima. 

A) Quanto custará os ingressos de uma família composta por: 

 2 Adultos de 34 anos, 1 criança de 2 anos e uma criança de 10 anos?  

R:________________________________________________________ 

 B) Dona Jandira de 78 anos levará seu neto de 11 anos para o circo, quanto ela deverá 

pagar nas entradas? 

R:_____________________________________________________________ 

C) Assinale nos relógios abaixo a opção que corresponde ao horário de abertura do circo: 

 

 

 

 

                                       

                                    (  )                         (   )                            (  ) 
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Adilson Peloggia 

        “Enquanto ia ficando pronta a nova blusa de tricô, surgia no céu a lua a iluminar vovó, 

deixando mais belo seu rosto e seu suave sorriso. Algumas vezes eu segurava o novelo de 

lã ouvindo atento suas histórias enquanto o gatinho dormia em seu colo. Tudo sob o brilho 

da luz tênue do luar e pela claridade do lampião a gás. Quando ela cochilava, eu a cobria 

e guardava o novelo de lã e as agulhas de tricô. Com expressão tranquila, vovó mantinha 

em suas mãos a quase pronta blusa rosa e branca de lã.”...  

 

 

 

Responda de acordo com o trecho acima: 

 

9)  Para ajudar nas despesas familiares, Yasmin resolveu colocar os tricôs de sua vovó 

a venda. Cada tricô de lã simples custará R$70,00 e os de lã com glitter custarão 

R$87,00. 
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   A) Julia fez uma grande encomenda para presentear seus familiares que moram nos 

Estados Unidos, ela encomendou: 5 tricôs de lã simples e 3 de lã com glitter. Quanto Julia 

deverá pagar a Yasmin? 

 

 

 

 

 

R:_____________________________________________________________ 

 

 

  B) Marcela encomendou 12 tricôs de glitter para revender, por se tratar de uma grande 

quantidade, pediu a Yasmin R$35,00 de desconto no valor total. Quanto Marcela pagará 

nos 12 tricôs de lã recebendo esse desconto? 

 

 

 

 

 

 

R:_____________________________________________________________ 

 

C) A irmã de Marcela, encomendou o dobro de tricôs de glitter para revender, por se tratar 

de uma grande quantidade, pediu a Yasmin R$35,00 de desconto no valor total. Quanto a 

irmã de Marcela pagará nos tricôs de lã recebendo esse desconto? 

 

 

 

 

 

R:_____________________________________________________________ 

 

 


