
 
 

 

 
1. Complete com verdadeiro (v) ou falso (f) as afirmações  sobre Ciências 

Humanas e Ciências Naturais. 

(  ) Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram eram os africanos. 

(   ) Os índios moravam em ocas, junto com suas tribos e o cacique era o chefe da tribo. 

(   ) Dia 12 de abril  comemoramos a emancipação de Capão da Canoa. 

(   ) Dia 21 de Abril é feriado nacional em homenagem a Tiradentes que lutou pela independência 

do Brasil. 

(   ) Dia 22 de Abril portugueses chegaram ao Brasil para tomar posse das terras.   

(   ) Pedro Alvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. 

(   ) Nosso país é o Brasil, nosso estado Rio Grande do Sul, nossa capital Porto Alegre e nosso 

município Capão da Canoa. 

(   ) Muitos bairros reunidos formam uma cidade. 

(   ) Primavera e verão são as únicas estações do ano. 

(   ) Rotação e translaçao são os dois movimentos importantes da terra. 

(   ) Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviverem. 

(   ) No município os vereadores representam o poder judiciário. 

2) Corrija as afirmativas falsas, reescrevendo-as de forma correta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Leia o texto com atenção! 

 
 A menina ficou entusiasmada com o convite.
 Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez.
 Preparou sua bagagem. Encheu uma sacola, que a mãe examinou.
 Havia camisola, escova de dentes, brinquedos.
 A mãe tirou umas coisas e colocou outras.
 Bem feliz, carregando sua boneca preferida, a menina partiu.
 Passou um dia muito bom. 
 Brincaram de casinha, de escola, de macaco
 Pularam corda, viram desenho animado na televisão. Tomaram sorvete, tomaram banho.
 A noite foi chegando... 
 Dormir fora de casa não estava lhe parecendo, agora, tão bom como havia pensado. Estava com 
vontade de chorar. Ficou meio triste, meio sem graça. Queria a mãe perto. Queria sua cama, suas coisas. Fez 
uma carinha boa e pediu: 
 – Posso telefonar pra mamãe?
 Mamãe havia saído. O jeito era aguentar firme.
 Distraiu-se com os brinquedos.
 O sono chegou devagarzinho. Dormiu abraçada à sua boneca, falando baixinho no seu ouvido: “Pode 
dormir sossegada, que eu estou aqui com você”.
                                                     Ronaldo Simões Coelho

 
Vocabulário: 
 

entusiasmada – animada 
bagagem – conjunto de objetos  
carregados em mala, sacola... 
examinou – olhou, verificou 
preferida – predileta 
sossegada – tranquila  
 
 Responda: 
 
1)O que deixou a menina entusiasmada?
______________________________________________________________________
 
2) O que a menina levou na sacola?________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________
 
3) Como estava a menina quando partiu para a casa de sua amiga?
__________________________________________________________________________________
 
4) Do que a menina e sua amiga brincaram durante o dia?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
5) Escreva como a menina se comportou e o que sentiu quando a noite chegou
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
6) Você já dormiu fora de casa? Onde?_

 
Dormir fora de casa 

A menina ficou entusiasmada com o convite. 
Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez. 
Preparou sua bagagem. Encheu uma sacola, que a mãe examinou. 
Havia camisola, escova de dentes, brinquedos. 

colocou outras. 
Bem feliz, carregando sua boneca preferida, a menina partiu. 

Brincaram de casinha, de escola, de macaco-disse. 
Pularam corda, viram desenho animado na televisão. Tomaram sorvete, tomaram banho.

Dormir fora de casa não estava lhe parecendo, agora, tão bom como havia pensado. Estava com 
vontade de chorar. Ficou meio triste, meio sem graça. Queria a mãe perto. Queria sua cama, suas coisas. Fez 

mamãe? 
Mamãe havia saído. O jeito era aguentar firme. 

se com os brinquedos. 
O sono chegou devagarzinho. Dormiu abraçada à sua boneca, falando baixinho no seu ouvido: “Pode 

dormir sossegada, que eu estou aqui com você”. 
Ronaldo Simões Coelho 

1)O que deixou a menina entusiasmada?________________________________________________
______________________________________________________________________

____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3) Como estava a menina quando partiu para a casa de sua amiga?______________________________
__________________________________________________________________________________

4) Do que a menina e sua amiga brincaram durante o dia?____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5) Escreva como a menina se comportou e o que sentiu quando a noite chegou._______________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6) Você já dormiu fora de casa? Onde?______________________________________________

Pularam corda, viram desenho animado na televisão. Tomaram sorvete, tomaram banho. 

Dormir fora de casa não estava lhe parecendo, agora, tão bom como havia pensado. Estava com 
vontade de chorar. Ficou meio triste, meio sem graça. Queria a mãe perto. Queria sua cama, suas coisas. Fez 

O sono chegou devagarzinho. Dormiu abraçada à sua boneca, falando baixinho no seu ouvido: “Pode 

________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________ 
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

______________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

.___________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

___________________________ 



 
 
7) De que você mais sente falta quando está fora de casa?___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
8) Imagine que você foi convidado para passar o fim de semana na casa de um amigo. Escreva o nome das 
coisas que você vai levar.___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Qual é o título do texto?_____________________________________________________________ 
 
10) Quem é o autor?__________________________________________________________________ 
 
11) Quantos parágrafos tem o texto?_____________________________________________________ 
 
 
12) Marque (V) para as frases verdadeiras e (F) para as frases falsas: 
 
(   ) A menina sempre dormia fora de casa. 
(   ) A bagagem que a menina arrumou foi modificada pela mãe. 
(   ) A menina levou sua boneca preferida. 
(   ) A menina resolveu não ir para a casa da amiga. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolha três palavras do exercício anterior e escreva frases de acordo com a pontuação 
solicitada. 
 
( ? ) 
______________________________________________________________________ 
 
 
( ! ) 
______________________________________________________________________ 
 
 
( . ) 
______________________________________________________________________ 



 
 
ATENÇÃO! ( Os cálculos dos problemas devem ser feitos
 
1 ) - Resolva os problemas: 
 
a) Para a festa de aniversário de Lisiane sua mãe comprou 130 balões azuis, 110 balões 
vermelhos e 1 centena de balões brancos. Quantos balões foram comprados?
R: Foram comprados _______ balões.
 
 
 
 
b) Na fazenda do vovô havia 250 pintinhos, 108 patinhos e 46 
há na fazenda? 
R: Na fazenda há _______ bichin
 
 
 
 
c) Em uma sorveteria havia 250 picolés. Foram vendidos 73 picolés. quantos sobraram?
R: Sobraram ________ picolés. 
 
 
 
 
 
e) Um hotel tem 350 quartos. Durante um feriado foram ocupados 128 quartos. Quantos 
quartos ficaram vazios no feriado?
R: No feriado ficaram ________ quartos vazios.
 
 
 

 
COMPLETE: 
       
1 DÚZIA DE OVOS SÃO  _______________________
 
 
 2 DÚZIAS DE OVOS SÃO____________________
 
 
 
 3 DÚZIAS DE OVOS  SÃO _____________
 

 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! ( Os cálculos dos problemas devem ser feitos) 

a festa de aniversário de Lisiane sua mãe comprou 130 balões azuis, 110 balões 
vermelhos e 1 centena de balões brancos. Quantos balões foram comprados?
R: Foram comprados _______ balões. 

b) Na fazenda do vovô havia 250 pintinhos, 108 patinhos e 46 coelhinhos. Quantos bichinhos 

R: Na fazenda há _______ bichinhos. 

c) Em uma sorveteria havia 250 picolés. Foram vendidos 73 picolés. quantos sobraram?
 

0 quartos. Durante um feriado foram ocupados 128 quartos. Quantos 
quartos ficaram vazios no feriado? 
R: No feriado ficaram ________ quartos vazios. 

1 DÚZIA DE OVOS SÃO  _______________________ 

________________     

_______________          

a festa de aniversário de Lisiane sua mãe comprou 130 balões azuis, 110 balões 
vermelhos e 1 centena de balões brancos. Quantos balões foram comprados? 

coelhinhos. Quantos bichinhos 

c) Em uma sorveteria havia 250 picolés. Foram vendidos 73 picolés. quantos sobraram? 

0 quartos. Durante um feriado foram ocupados 128 quartos. Quantos 



 
 
Arme os cálculos, efetue e escreva por extenso o resultado de cada operação.
 

Exemplo: 234                    
           + 146                   Exemplo: 380 
          ________ 
              380    
 
 
 
 

Arme os cálculos, efetue e escreva por extenso o resultado de cada operação.

Exemplo: 380 – TREZENTOS E OITENTA 

Arme os cálculos, efetue e escreva por extenso o resultado de cada operação. 

 



 
 

a) __________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
c) ___________________________________________________ 
d) ___________________________________________________ 
e) ___________________________________________________ 
f) ___________________________________________________ 
g) ___________________________________________________ 
h) ___________________________________________________ 
i) ___________________________________________________ 

 
 
Decomponha os números 
 
748  700 + 40+ 8  
235___________________________________________ 
576___________________________________________ 
984___________________________________________ 
464___________________________________________ 
893___________________________________________ 
 
Escreva o antecessor e o sucessor dos números 
 
______369_______                 ______ 478_______ 
 
______525_______                 ______ 300_______  
 
______299_______                  ______681_______ 
 
Complete o quadro com a sequência correta 
 
100         109 
220         229 
364         373 
431         440 
501         510 
666         675 
784         793 
855         864 
 
 
 
 

 
 


