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NO TEXTO POÉTICO ENCONTRAMOS AS ESTROFES E OS VERSOS

Conclusões de aninha
(1ªestrofe)
Estavam ali parados. Marido e mulher. (verso 1)
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça (verso 2)
Tímida, humilde, sofrida. (verso 3...)
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho,

E tudo que tinha dentro.

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar

Novo rancho e comprar suas pobrezinhas.

(2ª estrofe)
O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula,

Entregou sem palavras.

A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou,

Se comoveu e disse que nossa senhora havia de ajudar

E não abriu a bolsa.

Qual dos dois ajudou mais?
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(3ª estrofe)
Donde se infere que o homem ajuda sem participar

E a mulher participa sem ajudar.

Da mesma forma aquela sentença:

"a quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar."

Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada,

O anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso

E ensinar a paciência do pescador.

Você faria isso, leitor?

Antes que tudo isso se fizesse

O desvalido não morreria de fome?

Conclusão:

Na prática, a teoria é outra.(... verso 25)
Cora coralina

Depois da leitura do poema, responda as questões abaixo:

1. Qual o título dado por Cora Coralina:

R:_________________________________________________________

2. Como era a mulher da história (suas características)?
R: __________________,  ____________________ e ________________

3. O que ela fez na segunda estrofe?

R___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Complete o verso:

“a quem te pedir um peixe,_____________________________”.
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5. O verbo é uma palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou

fenômeno da natureza.  Marque com um x os verbos da terceira estrofe:

(  ) participar

(  ) gritar

(  ) ajudar

(  ) pedir

6. Complete com o sinal correto: (.) ponto final ou ( ,) vírgula:

a) A mulher ouviu _ perguntou _ indagou _ especulou _ aconselhou _

b) Se comoveu e disse que nossa senhora havia te ajudar _

7.Escreva o que você pensa sobre o que deve fazer uma pessoa que perdeu
seus bens em uma catástrofe?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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MATEMÁTICA

No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a
população idosa deve passar dos 25.966.260 milhões (12,11% do total), em
2016, para aproximadamente 58 milhões (26,7% do total), em 2060.

As mulheres idosas possuem uma expectativa de vida maior que a dos homens,
fenômeno conhecido por feminização da velhice.

Responda de acordo com o texto:

1. Segundo o IBGE, qual o número de idosos no brasil, em 2016?

_________________________________________________________________

2. E em 2060, quantos serão?

3. Em porcentagem, quanto equivale:

25.966.260 ----------- ________%

58.400.000 ----------- ________%

4. Segundo o IBGE, quem tem maior expectativa de vida?

(    )  homens                     (   )mulheres
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5. Os números fazem parte de nossa vida. Preencha a tabela com
informações sobre as mulheres que você conhece.

Idade Data nasci-
Mento

Peso Altura

M1

M2

M3

Resolva os problemas baixo:

a. Quando Amanda nasceu, sua mãe tinha 19 anos. Hoje Amanda está
completando 56 anos. Quantos anos a mãe de Amanda tem?

b. Uma carteira precisa entregar 280 cartas. Ela já conseguiu entregar 94
cartas em um mesmo edifício. Quantas cartas ainda faltam ser entregues?

c. A soma de dois números resulta em 658, sabendo-se que o menor valor
deles é maior que 128. Quais são estes números?

d. Uma doceira vendeu 210 pedaços de bolo em 7 dias. Quantos pedaços de
bolo foram vendidos em média, por dia?
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e. Kelly é costureira overloquista, trabalhando para uma confecção ela costura
120 calças por dia. Trabalhando 5 dias na semana e no sábado meio período,
quanto ela produzirá de calças?

A Adição é uma das principais operações matemáticas, ela está
associada à ideia de juntar ou agrupar, por isso, vamos exercitar?

Siga o exemplo:

a. 432+21=               4  3  2
                                      + 2  1

b. 157+238=

c. 615+129=
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d. 1276+506=          1 2 7 6
                                    + 5 0 6 

e. 1082+38=

f. 751+233+19=               7 5 1
                                         +  2 3 3

1 9

g. 1470+33+806=

h. 1000+2000+300=             1 0 0 0
                                               +2 0 0 0

3 0 0
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ARTE

1. Faça uma ilustração (desenho) sobre o verso abaixo, se puder use as cores
quentes (vermelho, laranja, amarelo):

“Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho,

E tudo que tinha dentro.! (Cora Coralina)
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CIÊNCIAS

A covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das
pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença, que
são:

Sintomas mais comuns: Sintomas menos
comuns:

Sintomas graves:

Febre Dores e desconfortos Dificuldade de respirar
ou falta de ar
Dor ou pressão no
peito

Tosse seca Dor de garganta Dor ou pressão no
peito

Cansaço Diarreia Perda de fala ou
movimento

Conjuntivite

Dor de cabeça

Perda de paladar ou
olfato

Erupção cutânea na
pele ou descoloração
dos dedos das mãos
ou dos pés

 

 

Procure atendimento médico imediato se tiver qualquer um dos sintomas acima. 

Pessoas saudáveis que apresentarem os sintomas leves devem acompanhar
seus sintomas em casa.

Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias depois de ser infectado com o
vírus. Porém, isso pode levar até 14 dias.
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Responda as perguntas abaixo, sobre a leitura das informações acima:
 
1. Quais os sintomas mais comuns da covid-19?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 
2. Quais os sintomas menos comuns da covid-19?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 
3. Quais os sintomas graves da covid-19?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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HISTÓRIA

A princípio o povo brasileiro era
apenas o indígena, em 1500
chegaram os europeus portugueses e
em pouco tempo muitos outros povos
foram vindo para nossa terra. Uns
forçados, como os negros africanos
que foram escravizados, outros
fugindo de guerras como os asiáticos
(japoneses e coreanos). Atualmente a
formação do povo brasileiro é bem
diversa, com mistura de vários povos
de todos os continentes: americano,
europeu, africano, asiático e oceania.

1. Pensando na sua origem, da sua família, você identifica suas raízes em
quais continentes? Marque com um x as respostas.

(   ) americano (   ) europeu (   ) afriacano (  ) asiático (   ) Oceania

2. Segundo Cora Coralina, o povo da zona rural (“e foi que veio aquela da
roça tímida, humilde, sofrida.”) é diferente da zona urbana. 

a. Você concorda ou discorda? Por que?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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GEOGRAFIA

1. O município é composto por zona rural e zona urbana (cidade), complete as

afirmações abaixo com as palavras em destaque:

A. Atualmente moramos na zona _________________  (urbana);

B. Encontramos na zona rural ____________, ___________ e

_______________ (fazendas, sítios e chácaras)

C. A cidade é planejada em _____________, _____________e

____________ (ruas, avenidas e bairros)

D. Escreva seu endereço:

Rua (logradouro): ________________________________________

Nº da residência: ____________complemento: _________________

Bairro:__________________________________________________

Cep:___________________ Cidade:__________________________

Estado: __________________________ País:__________________
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