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Querido aluno (a), nas atividades desse mês, trabalharemos o gênero textual: Crônica. 

Você sabe o que é crônica? Vamos descobrir lendo e realizando atividades a partir das 

crônicas “Convite para um café” da autora Marisa Mirás, “A Sorveteria Leal!” do autor 

Vadô Cabrera, “Programa de domingo”, da autora Vera Lúcia da Silva Sant´Anna, do 

livro: “Jacareí - Crônicas da cidade” 

                               

                                A crônica é um gênero textual curto escrito em prosa,  

                               geralmente produzido para meios de comunicação, por   exemplo,     

                               jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma 

                               "vida curta", ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos 

                               corriqueiros do cotidiano.  

               

                                                     Fonte:https://www.todamateria.com.br/crônica/  

 
 
 

 

CONVITE PARA UM CAFÉ – MARISA MIRÁS 

 

https://blog.chefsclub.com.br/cafe-como-comecou-o-nosso-habito-de-tomar-a-bebida/ 

 

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”?! 

 



MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       

  

 

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 (hummmm!); 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, 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 o enorme prazer de 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 capôs provincianos da minha terra em anos de 

prosperidade e abriram caminhos para torná-la moderna. Desfrutamos 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 leva 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 Biscoutos 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 

Eucalíptos. Servindo de elo entre o passado e o presente, encerraremos o passeio no Pátio 

dos Trilhos, que apesar da arquitetura e instalações antigas dá ares de modernidade a 

Jacareí. 
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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 de Jacareí. Volte sempre.  O passado e o futuro 

permanecem à espera. 

Boa viagem e bom regresso! 

            

Interpretando o texto: 

Referente a leitura da crônica, responda: 

1- Qual o título da crônica? Quem é o autor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Como era chamada Jacareí nesse período? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Segundo o texto, quais as características do povo jacareiense? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Qual rio banha e corta nossas terras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5- O texto nos mostrou que era de costume preparar o café aos visitantes. Retire do 

texto o trecho que se refere a esse preparo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Além de um belo e perfumado café, era servido um delicioso bolo de fubá, e em 

meio as conversas era preparada uma outra massa, que massa era essa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Você conhece o bolinho caipira de Jacareí? Conhece a receita? 

          ____________________________________________________________________ 

8- Faça uma pesquisa sobre a receita desse famoso bolinho caipira de Jacareí. 

Escreva a receita aqui. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9- O texto também nos relata os deliciosos “Biscoutos Jacarehy”, você conhece? Já 

saboreou? O que achou? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10-  Faça uma pesquisa a respeito dos famosos Biscoutos Jacarehy e conte o que 

descobriu dessa história. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11-  O texto nos apresenta algumas palavras diferentes das que usamos no nosso dia 

a dia, vamos pesquisar seus significados através do dicionário: 

 

 

POMPOSO -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTRORA -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CADEIRA DE VIME --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TAIPA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRÃOS RUBIÁCEOS -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

BUCÓLICO -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12-  O texto nos relata vários pontos históricos da cidade de Jacareí, você conhece 

algum? Cite os locais que você conhece que aparece no texto e qual você acha mais 

interessante? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13-  Agora é sua vez! Faça uma produção textual relatando o ponto turístico ou histórico 

que você conhece da Cidade de Jacareí e que você costuma visitar, dando detalhes 

do local como sua arquitetura e o que mais lhe chamou atenção neste local. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A SORVETERIA LEAL! - VADÔ CABRERA 

 
FONTE: http://sitedejacarei.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/ig-bom- sucesso-e-sorveteria-leal.jpg 

 

A famosa Sorveteria Leal, um marco histórico no comércio que chega, em 2020, aos 90 

anos  de  fundação  ininterruptos.  Antigamente,  Jacareí  era  servida  por  trens  cujos  

trilhos cortavam  o  município  ao  meio  na  principal  praça  da  cidade,  a  Conde  de  

Frontin.  Eles faziam  o  trajeto  São  Paulo/Rio  de  Janeiro,  e  a  parada  dos  trens  de  

passageiros  na ‘Estação  Jacareí’  era  muito  comemorada  e  concorrida,  além  de  ser  

atração  imperdível para  os  moradores.  Quando  estava  próximo  da  hora  do  trem  

chegar,  os  vendedores movimentavam-se para adentrar nos vagões e oferecer suas 

mercadorias. Desde jornais e revistas  –  do  pioneiro  Otávio  Sciamarella  –,  aos  famosos  

Biscoutos  Jacarehy,  na  sua inconfundível  lata  quadrada  azul  ou  em  pequenos  pacotes  

individuais,  entre  outros produtos. Era uma festa! Além de proporcionar momentos 

inesquecíveis, o comércio local vivia uma grande euforia. Hoje, o trem não existe mais. Há 

anos desativaram a linha  e, tempos  depois,  até  seus  trilhos  foram  retirados,  restando  

a  velha  estação  restaurada servindo de ‘cartão postal’. Mas, ainda bem que nem só de 

trem vivia nossa pacata cidade interiorana. Nesta mesma e importante praça existia – e 

existe até os dias atuais – uma tradicional atração. A famosa Sorveteria Leal, um marco 

histórico no comércio que chega, em  2020,  aos  90  anos  de  fundação  ininterruptos;  

sempre  no  mesmo  local,  encravada entre a Igreja do Bom Sucesso e o antigo Cine Rio 

Branco, que foi desativado para ceder o espaço para a Igreja  
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Universal. Atualmente, a Sorveteria Leal pertence aos herdeiros da família  Nascimento,  

fundadora,  à  frente  do  negócio.  Ou  seja:  “de  pai  para  filho  desde 1930”. Quando o 

trem partia, as pessoas se dirigiam à famosa Sorveteria para saborear suas delícias, ou 

para um simples e aromático cafezinho preparado com muito carinho. A Sorveteria Leal 

goza de um grande prestígio. Tem clientela, inclusive de cidades vizinhas. Tudo o que 

vende é produção própria e receitas da família. Desde o sorvete de massa, seu carro-chefe, 

até o delicioso bolo caseiro, passando pela coalhada natural, de simples receita, porém 

nunca revelada. Também famosos a salada de frutas, o pão francês com queijo  fresco,  o  

chocolate  quente,  nos  dias  frios,  os  pastéis...  E  o  inigualável  cafezinho disponível  o  

dia  todo.  São  sabores  inesquecíveis.  Durante  a  parada  do  trem  algumas pessoas  se  

dirigiam  à  famosa  sorveteria  para  saborear  suas  delícias,  ou  um  simples  e aromático  

cafezinho  preparado  com  muito  carinho.  Este  tradicional  ponto  é  marco  no comércio  

local;  resistiu  ao  tempo  e  a  numerosas  crises,  foi  ponto  de  encontro  de importantes  

personalidades  e  políticos  de  todos  os  matizes.  Bastava  chegar  um  ilustre visitante  

à  nossa  cidade,  que  não  poderia  partir  sem  conhecer  a  Casa  e  saborear  seu famoso 

cafezinho de coador de pano. Bons tempos. 

 

1- Entendendo o texto: 

 

          A)  Você conhece a sorveteria Leal? Caso sim, escreva abaixo alguma 
lembrança sua do local e/ou algum relato de alguém conhecido. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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          B)  Marque com um X a ideia principal desse texto: 

        (    ) Contar como os jacareienses gostam de sorvete. 

         (   ) Falar sobre como a Sorveteria Leal é marcante na cidade e as famosas delícias 

que serviam/servem. 

        (    ) Explicar que a Sorveteria Leal não existe mais. 

 

          C)  Leia  o  trecho  a  seguir:  “Antigamente,  Jacareí  era  servida  por  trens  cujos  

trilhos cortavam o município ao meio na principal praça da cidade, a Conde de Frontin. Eles 

faziam  o  trajeto  São  Paulo/Rio  de  Janeiro,  e  a  parada  dos  trens  de  passageiros  na 

‘Estação Jacareí’ era muito comemorada e concorrida, além de ser atração imperdível para 

os moradores.”... Percebemos que o texto cita os trens que passavam em Jacareí e que não 

existem mais.  

 

➢ Você já viajou de trem? E seus familiares? Converse com eles e escreva 

abaixo um pouco sobre as suas experiências com as viagens de trem. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

➢      Por que você acha que não utilizam mais trem em Jacareí? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2-  Observe a foto antiga e a atual da localização da Sorveteria Leal: 

 

 

Fonte: http://sitedejacarei.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/ig-bom-sucesso-e-sorveteria-leal.jpg 

Fonte:https://www.google.com/maps/place/Sorveteria+Leal/@-23.3057538,-45.9665844,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfcab877a6186688d!8m2!3d-

23.3057538!4d-45.9665844 
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    A)  Você acha que algo mudou? Se sim, o quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

        

    B)  Você reconhece esse local? Marque qual endereço você acha que se trata:  

(    ) Praça do Riachuelo 

(    ) Praça dos Três Poderes 

(    ) Praça Conde Frontin 

 

3)  Na crônica da  Sorveteria  Leal,  algumas  das  delícias  que  eles  vendem  foram  
citadas. 

 

Localize essas opções de comidas da sorveteria no texto e registre-as no cardápio 
abaixo: 
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4)  Após ler a  crônica  da  Sorveteria  Leal,  Sandra  sentiu  saudades  dos  bons  tempos  

e resolveu  chamar  sua  irmã Cida,  para  irem  até  a  sorveteria  relembrar  a  infância.  

Ela mandou uma mensagem, mas escreveu algumas palavras erradas. Observe: 

 

 

                              BUM DIA, IRMAN! 

                              QER   IR   NA   CORVETERIA   LEAL   CONMIGO?   NOIS PODE IR DE ÔNIBOS. 

                               NA   CESTA   FERA   DE   TARDI,   DEPOIS   DO   CEU TRABANHO. 

 

                               A GENTE SI ENCOMTRA NA PRASSA. UM BEIJO. ESTOU COM SALDADE! 

 

 

 

 

 

A) Circule na mensagem as palavras que Sandra errou. 
 

 

 

B)  Reescreva corretamente abaixo a mensagem de Sandra corrigida para que a irmã 

entenda o convite: 
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5)  Se você fosse a Cida, o que responderia ao convite de Sandra? Escreva abaixo: 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6) No período de aula, o professor fará a leitura de outras crônicas do livro “Jacareí - Crônicas 

da cidade”, conforme a leitura for feita, escreva no quadro abaixo, os títulos das mesmas. 
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PROGRAMA DE DOMINGO – VERA LÚCIA SILVA SANT’ANA 

 

Todo domingo de manhã nossa família, ou parte dela, tinha um programa sagrado. 

Papai e mamãe escolhiam alguns dos filhos, pois éramos muitos e, em sistema de 

revezamento, vinham à missa na cidade. Lembro com riqueza de detalhes das noites 

mal dormidas tamanha era a ansiedade de poder colocar a roupa bonita, costurada pela 

minha mãe, porque ela fazia questão de ver os filhos bem vestidos e arrumados. Assim, 

logo após o café matinal com leite tirado ao pé da vaca, bolos e queijos fresquinhos 

feitos em casa íamos todos conduzidos por papai na charrete de nossa propriedade. O 

assovio de meu pai na condução, prontamente obedecidos pelo cavalo, pareciam estar 

sempre compassado com o bater dos cascos do animal nos paralelepípedos. O grande 

momento para mim era a chegada na Igreja Matriz. Obrigatório a todos buscar o Padre 

Sebastião, pároco e figura respeitadíssima na cidade. As crianças tinham um outro 

motivo: ao pedir a benção e beijar sua mão eram presenteadas com balas que o nobre 

servidor de Deus sempre trazia nos bolsos. Era divertido e doce meu domingo de 

manhã! O ato de assistir à missa era com total devoção e, ao término, um outro 

programa especial, obrigatório aos domingos. Passeio e compras no velho Mercado 

Municipal de Jacareí. E aquilo sim que era uma festa! Sentir o cheiro das frutas, comer 

pastel e tomar garapa. Não existia nada mais gostoso. Sim, a paixão jacareiense pelo 

pastel e garapa remonta aos meus tempos de infância. Além do mais, a multidão de 

pessoas se apertando na busca de alimentos para o almoço, mulheres e senhores bem 

vestidos trajando, como eu, “roupas de missa”, tudo era diversão e encantamento aos 

meus olhos de menina. Após as compras fazíamos o retorno para casa, cansados e 

felizes, torcendo para chegar novamente a nossa vez de vir para a cidade no fim de 

semana. Viver em família era o melhor programa de domingo. Quanta saudade... 



MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       

  

 

1) No texto, a cronista cita um programa familiar de domingo muito especial, do qual 

sente muita saudade. Você e sua família fazem algum programa legal no domingo? 

Escreva aqui: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) O quadro de rotina é uma maneira de organizar melhor nosso tempo durante a 

semana. Inspirados pela crônica “Programa de Domingo”, vamos planejar as 

atividades da nossa semana no quadro, escrevendo o que pretendemos fazer. Siga o 

exemplo: 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

MANHÃ 
-café da manhã  

- missa 

      

TARDE 

- mercadão 

- almoço 

      

NOITE 

- descanço 

- jantar 
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 3) Vamos relembrar um pouco sobre verbos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Marque o tempo verbal das palavras abaixo: 

a) TINHA           (    ) presente        (    ) passado      (    ) futuro 

 

b) ÉRAMOS       (    ) presente        (    ) passado      (    ) futuro 

 

c) LEMBRO       (    ) presente        (    ) passado      (    ) futuro 

 

d) PARECIAM    (    ) presente        (    ) passado      (    ) futuro 

 

e) EXISTIRÁ      (    ) presente        (    ) passado      (    ) futuro 

 

5)  Agora que já conhecemos um pouco sobre crônicas, vamos escrever uma? 

Siga a receitinha abaixo: 

• Escolha um fato do cotidiano (pode ser:  ir ao mercado, pegar ônibus, lavar louça...); 

 

• Tente pensar em uma lembrança marcante, engraçada ou diferente que ocorreu em 

alguma dessas ações; 

 

• Escreva sobre ela narrando o acontecido de forma breve. 

Tempos verbais (presente, pretérito e futuro) 

Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos 

verbais indicam o momento em que ocorre essa ação.  

Ação no passado (pretérito): ocorreu antes do momento da fala.  

Ação no presente: ocorre no momento da fala. 

Ação no futuro: ocorrerá depois do momento da fala. 

 

Fonte: https://www.conjugacao.com.br/tempos-verbais/ 
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6) Viu só como é simples escrever uma crônica? Vamos lá, agora é sua vez: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA – 4ª ETAPA 

 

 
 
Estação original, em 1905. Note que os trilhos junto à plataforma são de bitola métrica, e os mais afastados, da larga... 

era a época do alargamento do trecho (1902-08). Foto do acervo de Rosário Blois, cedida por Christoffer R 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/jacarei.htm 
 

 
                                                                                                                         http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/jacarei.htm 

 

 
anos 1950 - ACIMA: Pátio da estação (Autor desconhecido). 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/jacarei.htm 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/jacarei.htm
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1- Na crônica “A Sorveteria Leal”, podemos perceber que o autor relata que no ano de 2020 

ela completou 90 anos de sua fundação, que foi no ano de 1930. Marque  um “X”  a  opção 

de correspondência entre o numeral e a sua escrita correta: 

a) 2020 

 

(   ) Dois mil e vinte e dois 

     (   ) Dois mil e dois 

     (   ) Dois mil e vinte 

 

b) 90 

 

(   ) nove 

(   ) noventa e nove 

(   ) noventa 

 

c)  1930 

 

(   ) Um mil novecentos e três 

(   ) Um mil novecentos e trinta 

(   ) Um mil novecentos e trinta e três 

 

 
2- Agora, ordene esses números em ordem crescente no local indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Qual a diferença, em anos, entre 1930 e 2021? 
 
____________________________________________________________________ 
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4- Para manter a sorveteria, o proprietário precisa fazer compras semanalmente. Observe a 

lista que ele leva ao atacado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Somando todos os produtos da lista, qual o valor da compra? 

 

 

 

 

 

 

 

B) Se ele faz essa compra uma vez por semana, e um mês tem 4 semanas, 

quanto ele gasta por mês?  

Dica: para facilitar, utilize a multiplicação nessa conta. 

 

 

 

 

 

 

 

Morango.............................R$72,00 

Creme de leite.....................R$142,74 

Leite condensado................R$213,05 

Chocolate............................R$88,29 

Groselha..............................R$26,52 

Colher de plástico................R$65,20 
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5- Para controlar as vendas durante a pandemia, ele elaborou um gráfico. Veja quanto 

ele lucrou nos últimos meses de 2020. 

 

 
 

A) Juntando os quatro meses, quanto ele lucrou? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

B) Em qual mês ele mais lucrou? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

C) Em novembro, gastou R$3.471,27 em materiais. Quanto sobrou de lucro? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

D) Dividindo o lucro de dezembro entre ele e seus três filhos que trabalham na 

sorveteria, quanto cada um terá? 

 
________________________________________________________________________ 
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Observe a tabela a seguir. Ela poderá ser consultadas nas próximas atividades. 
 

 
 
 
6- Os números se classificam em unidade, dezena, centena, unidade de milhar , dezena de 
milhar, etc. As datas usadas na atividade 1 podem ser decompostas conforme o exemplo 
abaixo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Agora é sua vez. Decomponha os números abaixo. 
 
 

 

 
 

2821 

 
 
 
7- Escreva por extenso, os números da atividade anterior 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

90 = 9 dezenas 

2020 = 2 milhar + 2 dezenas 

1930 = 1 milhar + 9 centenas + 3 dezenas 

57 = 

131= 

7 = 

46110 = 



MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       

  

 

10 + 9 = 19 

700 + 30 + 3 = 733 

4000 + 200 + 60 + 4 = 4364 

6000 + 400 + 80 + 1 =  

700 + 30 + 8  =  

50 + 4 =  

19000 + 900 + 90 + 9 =  

1000 + 300 + 3 =  

8- Nessa atividade vamos fazer a composição dos números, ou seja, ao invés de separar, 

iremos juntá-los. Veja os exemplos abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agora é sua vez. Componha os números abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Escreva por extenso os números que você compôs na atividade anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Aproveitando os conhecimentos utilizados nas atividades anteriores, complete o quadro 

numérico abaixo. 
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11- A tabela abaixo mostra a produção de sorvetes de uma semana na Sorveteria Leal. 
 
 

Dias da Semana Quantidade de 
Sorvetes  

Sabores 

Segunda 125 litros Creme  

Terça  100 litros Morango  

Quarta  120 litros Chocolate  

Quinta  80 litros Milho verde  

Sexta  50 litros Limão  

 
A- Em qual dia da semana foi produzido a maior quantidade de sorvete?  
 
 

 
 
B- Qual foi a menor quantidade de sorvete produzido? Em que dia da semana foi? 
 

 
 
C- Qual é a quantidade total de sorvete produzido na quinta e sexta? 
 

 
 
D- Sabendo que cada litro de sorvete custaria nos dias de hoje R$ 12,00, qual será o preço 

de um pote com 5 litros?  

 

 
 
E- Se somarmos a produção total de sorvetes na semana, qual a quantidade de sorvete 

produzido nesse período? 

 

 
 
F- Levando em consideração que o mês tem quatro semanas, qual seria a produção de 

sorvete em um mês? 
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12- Observe o calendário de fevereiro de 1930. 

Calendário Fevereiro 1930 

 
http://www.supercalendario.com.br/1930/fevereiro 

 
 

A- Quantos dias teve o mês de fevereiro de 1930? 
 
 

 
 
B- Quais dias que representam os domingos do mês de fevereiro de 1930? 
 
 

 
 
C- Em qual dia da semana iniciou o mês de fevereiro de 1930? 

 
(   ) Sexta 
  
(   ) Terça 
 
(   ) Sábado  
 
(   ) Quinta 
 
 
 

 
 
D- Em qual dia foi a última quinta-feira do mês de fevereiro de 1930? Escreva por extenso 
na linha abaixo. 
 
 

 
 

 

http://www.supercalendario.com.br/1930/fevereiro
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13- Conforme o texto “Convite para um café”, a autora relata que em outros tempos, 

moradores e visitantes da cidade se refrescavam nas águas do Rio Paraíba. Esse rio tem 

1.137 km de comprimento e o território da bacia banha 88 municípios em Minas Gerais, 57 

no Rio de Janeiro e 39 em São Paulo.  

 

https://brasildelonge.com/tag/rio-paraiba-do-sul/ 

 
A- Escreva, por extenso, o comprimento total do Rio Paraíba. Não esqueça de colocar a 

unidade de medida. 

 

 

B- Se somarmos os municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que o território da 

bacia banha, qual o resultado dessa operação? 

 

 

C- E se acrescentarmos a essa soma os municípios de São Paulo, qual será o novo 

resultado? 
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D- Se pudéssemos viajar da nascente a foz, indo e voltando, quantos quilômetros 

percorreríamos? 

______________________________________________________________ 

 

14-  Ainda falando do texto “Convite para um café”, Jacareí foi uma grande produtora de 

café. Analise o gráfico abaixo que se refere ao preço da saca de café entre os anos 

2000 a 2005. Analise apenas as colunas da direita dos respectivos anos. 

 

 
              http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=1868 

 
A- Em qual ano o preço da saca de café foi mais baixo? 
 
 

 
 
B- Em qual ano o preço da saca de café foi mais alto? 
 
 

 
 
C- No ano de 2001, qual o preço da saca de café? Escreva sua resposta por extenso. 
 
 

 
 

 

http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=1868
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15-  Em um outro relato do texto “Convite para um café” a autora relata que os famosos 

“Biscoutos Jacarehy” eram vendidos em barraquinhas às margens da Via Dutra ou na 

Estação de trem. A rodovia presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, 

foi inaugurada em 19 de janeiro 1951, sendo concluída sua duplicação em 1967. O 

trajeto de SP ao RJ antes da Dutra, era feito através da Estrada Velha. Com base 

nessas informações, responda as questões a seguir. 

 
 
 
A- Da inauguração até a duplicação da rodovia Dutra houve um período de quantos anos? 
 
 
 

 
 
 
 
B- No dia 19 de janeiro do ano de 2021, a rodovia completou quantos anos de existência? 
 
 
 

 
 
C-  A Dutra tem 402 km de extensão e liga SP ao RJ. Se eu quiser realizar a metade desse 

trajeto, quantos km devo percorrer? 

 

 

 
 


