
     COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 4º ANO  

Olá amiguinhos!! Até aqui temos feito muitas atividades, não é mesmo? 

Sabemos o quanto vocês têm se dedicado. Dessa vez vou lançar um desafio. 

Vamos tentar fazer sem ajuda do professor ou da família? Depois dessa 

tentativa, caso tenham alguma dificuldade ou dúvida, poderão então, pedir 

ajuda, combinado??? Vamos lá!!! 

Leia o texto a seguir e responda: 

      Passarinho fofoqueiro 
                                                                 (José Paulo Paes) 

        Um passarinho me contou 
   que a ostra é muito fechada, 
   que a cobra é muito enrolada, 
   que a arara é uma cabeça oca, 
   e que o leão marinho e a foca... 
   xô, passarinho! chega de fofoca! 
 

Disponível em: http://versosdecrianca.blogspot.com.br/2008/09 /passarinho-fofoqueiro-jos-paulo-paes.html. Acesso 
em: 20 mar. 2017 

 

1) Nesse texto, a expressão “cabeça oca” significa que a arara 
era 

(A) esperta. 

(B) pensativa. 

(C) esquecida. 

(D) inteligente. 

 Leia o texto abaixo e, a seguir, responda. 

As meninas 
Cecília Meireles 

   Arabela abria a janela. 
   Carolina erguia cortina. E Maria olhava e sorria: “Bom dia!” 
   Arabela foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia 
menina. 
   E Maria apenas sorria: “Bom dia!” Pensaremos em cada 
menina que vivia naquela janela; uma que se chamava Arabela, 
outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é 
Maria, Maria, Maria Que dizia com voz de amizade: “Bom dia!! 
 

Disponível em: http://anaclara.blogspot.com.br/2006/07/ara bela-abria-janela.html. Acesso em: 20 mar. 2017 

 

 

 



 

2) O trecho que tem uma opinião do autor é 

 

(A) “Arabela abria a janela.” 

(B) “Carolina erguia a cortina.” 

(C) “Outra que se chamou Carolina”. 

(D) “Arabela sempre foi a mais bela”. 

 

Leia o texto abaixo 

 

 
 

3) No último quadrinho, é possível perceber que o menino 
está 
 

(A) contente. 

(B) assustado. 

(C) aborrecido. 

(D) contrariado. 

 

 

 



 

Leia o texto abaixo e a seguir responda 

 

 

 
Disponível em: http://soumulherdevalor.blogspot.com.br/2016/ 05/psiu-silencio-ja-pensou-como-o-silencio.html. 

Acesso em: 20 mar. 2017. 

4)  A imagem e a palavra do cartaz estão pedindo 

(A) paz. 

(B) amor. 

(C) socorro. 

(D) silêncio. 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda. 
O Relógio 

Millôr Fernandes 

   "O relógio é o que anda, mas não tem pernas. Isto é, tem 
duas pernas, como a gente, mas coladas na barriga, lá dele. 
Serve pra gente ver que está atrasado pro colégio de manhã, e 
pra saber quanto tempo falta pra acabar a aula. O relógio ainda 
é muito bom pra gente rir quando é o do papai, que a gente 
adianta meia hora e então o papai salta da cama e faz tudo 
correndo, pra não perder o trabalho, mas de noite quando ele 
chega vem com aquela cara e logo perguntando qual foi de 
vocês que fez aquela gracinha, de novo hoje de manhã? Fora 
disso o relógio só é bom quando quebra e a gente vê que lá 
dentro ele está cheio de carrapeta." 

Disponível em: http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/013. htm. Acesso em: 29 abr. 2017 

 

5) No trecho “mas de noite quando ele chega vem com aquela 
cara”, a palavra “ele” se refere a 

 
(A) papai. 
(B) tempo. 

    (C) relógio. 
     D) colégio. 
 



Leia o texto e depois responda 
 

 

6) No último quadrinho, as letras maiúsculas em negrito 
indicam que o homem está 
 
(A) sorrindo. 

(B) gritando. 

(C) chorando. 

(D) pensando. 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda. 
Continho 

Paulo Mendes Campos 

   Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do 
sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele 
estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, 
quando passou um gordo vigário a cavalo: 
    ̶Você aí, menino, para onde vai essa estrada? 
    ̶Ela não vai não: nós é que vamos nela. 
    ̶Engraçadinho duma figa! Como você se chama? 
    ̶Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. 

Disponível em: http://keylapinheiro.blogspot.com.br/2011/07/ continho-de-paulo-mendes-campos.html. Acesso em: 02 
maio 2017 

 

7) O ponto de exclamação “ ̶ Engraçadinho duma figa!”, 
reforça que o vigário está 
 
(A) curioso. 
(B) irritado. 
(C) pensativo. 
(D) assustado. 



Leia o texto abaixo com atenção 
A Lulu estava muito contente naquele dia. É que era o dia do 
aniversário dela. 
   Quando ela chegou da escola já encontrou a mamãe 
preparando a festa. O bolo já estava pronto, os brigadeiros, as 
balas e os pirulitos. 
   O papai estava enchendo as bolas e a tia Mari estava 
botando a mesa na sala. Todos almoçaram na cozinha para não 
atrapalhar as arrumações. 
   Então Lulu tomou banho e vestiu sua roupa nova, que a 
mamãe tinha comprado para ela. E se arrumou toda e a mamãe 
botou nela um pouquinho de água de colônia. 
   O primeiro convidado que chegou foi o priminho da Lulu, o 
Miguel. Depois chegou a Taís, o Arthur e o Cauã e todos os 
colegas do colégio. E ficaram todos brincando no jardim. 
   Aí todos entraram para abrir os presentes. 
   Depois foram soprar as velinhas e cantar parabéns. 
   Lulu gostou de todos os presentes, mas o que ela mais 
gostou foi da caixa grande de lápis de cor que se abria feito uma 
sanfona e que tinha todas, mas todas as cores, mesmo. 
   Depois que todos foram embora a Lulu foi dormir e ela até 
botou a caixa de lápis de cor do lado da caminha dela. 

ROCHA, Ruth. Disponível em: http://www2.uol.com.br/ruthrocha/historias_01.htm. Acesso em: 11 set. 2012. 
Fragmento. 

8)  Nesse texto, qual é o trecho que dá ideia de tempo? 

(A) “Depois que todos foram embora...” 

(B) “E ficaram todos brincando no jardim...” 

(C) “O papai estava enchendo as bolas...” 

(D) “Todos almoçaram na cozinha...” 

 

9)  Esse texto serve para  

(A) Apresentar uma informação. 

(B) Contar uma história. 

(C) Convidar para uma festa. 

(D) Ensinar uma brincadeira. 

 

Leia o texto e, a seguir, responda. 
O porco e os espinhos 

Luís Pimentel 

   Tem sempre uma pedra 
   no caminho 
   do amigo porco-espinho. 



   Ele corre no mato, 
   até se diverte, 
   dá susto nos outros 
   e tem namorada. 
   Mas, coitadinho, 
   não pode dar 
   abraço apertadinho. 

Disponível em: http://profhelena4e5ano.blogspot.com.br/. Acesso em: 20 maio 2017. 
 

10) O porco espinho não pode dar abraço apertadinho porque 
 

(A) Machuca os outros com seus espinhos. 

(B) Se diverte assustando os outros. 

(C) É um coitadinho. 

(D) Tem namorada. 

 Leia o texto e, a seguir, responda. 
 

Joãozinho na escola 
   Depois que Joãozinho voltou da escola, a mãe pergunta: 
   – Oi, meu filho. Como foi a escola hoje? 
   Joãozinho responde contente: 
   – Foi bem! 
   A mãe pergunta novamente: 
   – Que bom! Aprendeu tudo? 
   Joãozinho responde: 
   – Acho que não mamãe, porque amanhã vou ter de ir para 
a escola de novo. 

Disponível em: http://piadas-infantis.blogspot.com.br/. Acesso em: 20 maio 2017. 

 

11) Qual trecho é engraçado? 

(A) “Joãozinho voltou da escola". 

(B) “Joãozinho respondeu contente:” 

(C) “-Oi meu filho, como foi a escola hoje?” 

(D)  “-Acho que não mamãe, porque amanhã terei que ir para a 

escola de novo.” 

 

 

 

 



Leia o texto abaixo e responda 

 
Diário de um Banana 

Jeff Kynney 

   Domingo 
   Bom, agora é que vou MESMO passar o resto das férias 
dentro de casa. A mamãe convocou uma “reunião familiar” 
ontem à noite e disse que o dinheiro está curto este ano e não 
dá para ir à praia, o que quer dizer que não vai ter viagem de 
família. 
   ISSO é realmente uma droga. Eu estava, na verdade, 
ANSIOSO para ir à praia neste verão. Não que eu goste do mar e 
da areia e tudo mais, porque eu não gosto de nada disso. Percebi 
há muito tempo que todos os peixes e tartarugas e baleias do 
mundo vão ao banheiro ali mesmo, no mar. E parece que eu sou 
a única pessoa que fica incomodada com isso. 
 

Disponível em: http://www.recreio.com.br/downloads/flips/flip-banana-4/. Acesso: 20 maio 2017 

 

12) Quem conta a história é 

 

(A)uma professora. 

(B)uma criança. 

     (C)um idoso. 

       (D)adulto.  


