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Capão da Canoa, 09 de novembro de 2020 – segunda-feira 
 
Leia o texto e responda às questões.  

 
ELA É SUPER 

 
Conheça as habilidades da onça-pintada e saiba mais sobre esse felino. Capaz de 

se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça 

parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas 

habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode 

caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. Como tem 

pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e ataca 

saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do 

que a de felinos maiores.  

Revista Recreio. São Paulo: Abril, n.487, p.20, 9 de jul. 2009. Fragmento.  

 
a) A finalidade desse texto é:  

( ) contar uma história ( ) anunciar um produto ( ) informar sobre algo  

 

b) Por que o texto compara a onça-pintada a um guerreiro ninja? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) De acordo com o texto, a onça-pintada possui habilidades para: 

 ( ) aguçar o olfato ( ) caçar e se proteger ( ) se esconder ( ) ficar invisível  

 

d) Como tem pernas curtas, a onça-pintada não corre. Qual a estratégia utilizada por 

ela para conseguir atacar suas presas? 

_________________________________________________________________ 

e) Identifique e copie os créditos do texto lido: 

_________________________________________________________________ 
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Capão da Canoa, 10 de novembro de 2020 – terça-feira 

 

1) Desenvolver cálculos, baseados em tabelas: 

Observe a tabela com o tempo aproximado de digestão de alguns alimentos e responda 

as questões que se seguem. 

Alimento Tempo de digestão 

Sorvete de frutas 5 minutos 

Arroz, feijão, carne 3 horas 

Porção de linguiça 6 horas 

Porção de bacon 12 horas 

 

a) Se uma pessoa comer uma porção de linguiça ao meio-dia, a que horas o seu 

corpo vai terminar a digestão?_________________________________________ 

 

b) Qual o alimento da tabela que, para completar a digestão, demora-se a metade de 
um dia?___________________________________________________________ 

 

c) Quantos minutos leva para se completar a digestão do 
feijão?____________________________________________________________ 

 

2) Analisar regularidades na multiplicação 

Assinale as alternativas com V ou F: 

(   ) 25 X 3 é o mesmo que 35 X 3 

(   ) Ao multiplicarmos um número por 1, o resultado será sempre esse número 

(   ) 32 X 4 é o mesmo que 32+32+32+32 

(   ) Ao multiplicarmos um número por 10 basta acrescentar um zero a esse número. 

 

3)  Realizar cálculos com ideias da multiplicação: 

Pense e resolva: 

a) Papai toma 2 copos de leite por dia. Calcule: 
• quantos copos de leite ele deverá tomar em uma semana? 
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b) Sabendo que 1 litro de leite corresponde a 4 copos, calcule: 
• Quantos litros de leite ele deverá tomar em 10 dias 

 

4) Calcular horários de atraso:  

Observe o quadro de controle de alunos de uma escola. Sabendo-se que a aula inicia às 

13h10, calcule o horário de chegada de cada um nesse dia. 

 

Nome Atraso Horário 

Rafaela 10 minutos  

Frederico 15 minutos  

Gustavo 5 minutos  

Letícia 20 minutos  

Daniela 25 minutos  

 

5) Usar o raciocínio lógico para resolver situações-problema:  
 

Quatro colegas de Clara (Ana, Sofia, Raquel e Julia) chegaram em horários diferentes na 
festa e trouxeram presentes para ela (um colar, um brinquedo, uma blusa e um livro). 
Clara não se lembra quem deu cada um dos presentes. Descubra quem deu cada presentes 

e a ordem de chegada das amigas. 
 

* Ana não foi a última a chegar e trouxe uma blusa para Clara. 
* A última amiga a chegar trouxe um brinquedo. 
* Raquel chegou antes de Sofia e Julia e depois de Ana. 

* Julia trouxe um livro de presente. 
 

 

Ordem de 

chegada 

Nome amiga Presente que levou 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   
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Capão da Canoa, 12 de novembro de 2020 – quinta-feira 
 
 

DESMATAMENTO 
 

 O processo de desmatamento é um problema global, colocando em ameaça os 
recursos naturais, o meio ambiente e o equilíbrio ecológico do planeta. 
 Entende-se por desmatamento, também chamado de desflorestamento, o processo 

de remoção parcial ou total da vegetação de uma determinada área. Geralmente, esse 
processo ocorre para fins econômicos, visando a utilização comercial da madeira das 

árvores e também para o aproveitamento dos solos para a agricultura e pecuária. A 
atividade mineradora e a construção de barragens para hidrelétricas também aparecem 

como causa de tal ocorrência.  
 Dentre as consequências do desmatamento, podemos citar: o esgotamento dos 
solos com a intensificação de processo de erosão e desertificação; a extinção o degradação 

de rios e lagos graças ao maior acúmulo de sedimentos gerados; a ocorrência de 
desequilíbrios climáticos em razão da ausência das florestas que tinham como função gerar 

mais umidade do ar e absorver o calor atmosférico, dentre outros problemas.  
 
 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO APÓS A LEITURA E COMPREENSÃO DO TEXTO 
“DESMATAMENTO” 

 
a) Por que o desmatamento coloca em ameaça s recursos naturais e o meio ambiente 

 

b) Quais são as principais causa, ou seja, o que provoca o desmatamento?  
 

 
 

c) Quais são as principais consequências ao meio ambiente e aos seres vivos devido a 

prática do desmatamento? 
 

 
d) Busque no Google, dicionário ou converse com a família: 

 

- O que é agricultura? 
 

- O que é pecuária? 
 

- O que é hidrelétrica? 
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Capão da Canoa, 13 de novembro de 2020 – sexta-feira 
 

 
 

Boa semana! 

Prof. Paula 


