
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 4º ANO 

Olá amiguinhos!!! Bom demais estar com vocês por aqui no nosso 

site!!! Esperamos que estejam todos bem!!! Vamos para nossas 

atividades!!! 

Informações: A música “O morro não tem vez” abaixo, fala sobre 

comunidades, também conhecidas pelo nome de “favelas”. As 

comunidades são muito comuns em cidades grandes, como o nosso Rio 

de Janeiro. As pessoas que vivem nas comunidades sofrem muito com 

discriminação social e até racial, com a violência (principalmente do 

tráfico de drogas), mas são pessoas trabalhadoras, honestas e cheias de 

sonhos como qualquer outra, que em sua maioria, lutam honestamente e 

com muita dificuldade para sobreviver.  Existe um contraste social muito 

grande entre as pessoas que vivem nos prédios luxuosos e a vida dura nas 

comunidades. O preconceito e discriminação de qualquer tipo é um 

desrespeito a cultura, a raça, aos valores e as vivências de cada povo, de 

cada comunidade e de cada pessoa.  

1- Leia o texto abaixo com atenção!!! 

          

   O morro não tem vez 

 
O morro não tem vez  

E o que ele fez já foi demais  

Mas olhem bem vocês  

Quando derem vez ao morro  

Toda a cidade vai cantar 

 

Morro pede passagem  

O morro quer se mostrar 

 Abram alas pro morro 

 Tamborim vai falar 

 

É 1, é 2, é 3, é 100 

 É 1 000 a batucar  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

O morro não tem vez 

 Mas se derem vez ao morro 

 Toda cidade vai cantar 

 

Morro pede passagem 

 O morro quer se mostrar 

 Abram alas pro morro  

Tamborim vai falar 

 É 1, é 2, é 3, é 100 

 É 1 000 a batucar  

O morro não tem vez  

Mas se derem vez ao morro 

 Toda cidade vai cantar  
Tom Jobim / Vinicius de Moraes 

 

ATENÇÃO AMIGUINHOS!!!! 

        Para facilitar a compreensão do texto vamos assistir ao vídeo dessa 

música desses dois compositores maravilhosos que são Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes. Acesse o link  https://youtu.be/k22ObUyywAA 

 

1. A) O texto se organiza em estrofes. Quantas são? 

 

 

B) Qual o assunto do texto? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) No trecho “abrem alas pro morro”, qual o sentido das 

palavras destacadas? Se vocês fossem substituir por outras 

palavras com o mesmo sentido, quais seriam? 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) No momento em que a letra da música diz “quando derem 

vez ao morro”, pode-se dizer que a palavra morro se refere 

(A) às pessoas que moram no morro. 

(B) à cidade do Rio de Janeiro. 

(C)às alegrias do morro. 

(D) à música do morro. 

 

3) Por que será que a letra diz que “o morro não tem vez”? 

 

 

 

 

4) Você assistiu ao vídeo e viu as lindas ilustrações do morro. 

Agora você será o artista.... faça uma linda ilustração dessa 

música: 
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O morro não tem vez                                                                                    

 E o que ele fez já foi demais 

 Mas olhem bem vocês  

Quando derem vez ao morro 

 Toda a cidade vai cantar 

 

1- Este é um trecho da música “O morro não tem vez” gravada 

em 1965. Uma bela canção composta por Tom Jobim. Do 

tempo em que essa canção foi composta até agora, já vimos 

muitas mudanças e outras ocorrerão nas grandes cidades. 

Quanto tempo faz que essa composição foi gravada? 

_________________ 

 

 2. Complete os itens a seguir corretamente:  

a) Um século tem ________ anos 

 b) Uma década tem ________ anos.  

c) Um ano tem ________ meses.  

d) Um semestre tem ________ meses.  

e) Uma semana tem _______ dias.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Um dia tem ______ horas.  

g) Uma hora tem ________ minutos. 

h) Um minuto tem _______ segundos.  

 

3. Assinale, nos relógios, as horas determinadas: 

                            

8 horas                                  10 horas e 10 minutos           14 horas e 25 minutos               19 horas 

 

4) Observe o trecho da música e resolva: 

 É 1, é 2, é 3, é 100  

 É 1 000 a batucar 

 O morro não tem vez                                                 

Mas se derem vez ao morro  

Toda cidade vai cantar  

No morro tem muita gente a batucar. 

 

a) Escreva de 100 em 100 até chegar a 1000. 

 

100 –  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5) Num pagode, havia 23 tambores,143 tamborins, 46 pandeiros, 3 

violões e 55 chocalhos. Quantos instrumentos havia nesse pagode? 

__________________  

 

6)  Na comunidade onde Jorge mora foram construídas algumas 

edificações mais modernas. Fizeram 54 prédios com 12 andares em 

cada um. Quantas andares tem ao todo nos prédios da 

comunidade?  

 a) Se em cada andar foram construídos 3 apartamentos, quantos 

apartamentos tem em cada prédio?   ________________ 

 b) Se 15 apartamentos de um único prédio, ainda estão 

desocupados, em quantos apartamentos há gente morando, nesse 

mesmo prédio? ________  

 

7) Em dois shows de samba, havia muitos participantes. No 

primeiro, havia 396 pessoas e no segundo havia 476 pessoas. 

 a) Quantas pessoas estavam nesses dois shows? 

________________  

b) Em que show havia menos pessoas? _______________ 

c) Quantas pessoas havia a mais no segundo show? 

_________________ 

d) No primeiro show, as pessoas ficaram divididas em 3 grupos. 

Quantas pessoas ficaram em cada grupo? ______________ 


