
 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno, você copiar e resolver os conteúdos no caderno. Quem tiver 

impressora poderá imprimir as atividades, sendo assim, não haverá a necessidade de copiar os 

conteúdos, somente resolvê-los e colar a folha no caderno. Não se esqueça de colocar no 

caderno a data em que as atividades foram realizadas. 

 

DATA  27/ 04/ 2020  (2ª Feira)                                                   EJA – ANOS INICIAIS – TERMO II                                                                                                                                                                                          

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia o texto e responda às questões.  

O LEÃO E O RATO 

 

Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto quando um leão que passava 
por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato pra longe. Refeito do susto, o ratinho 
agradeceu: 

– Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é o rei da floresta e não 
precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir 
este favor. 

O leão, que não havia feito aquilo pensando em recompensa, seguiu o seu caminho: 
– Pobre ratinho, como poderia ele retribuir um favor ao rei dos animais? 
No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou numa rede estendida para 

aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha, a rede se fechou sobre o seu corpo. 
– Ai de mim. Ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me matem sem 

dó nem piedade. 
Eis que pela estrada vem passando o ratinho seu amigo. Ao ver o leão naquela situação, 

prontificou-se no mesmo instante: 
– É já que vou retribuir o favor que você me fez. 
E pôs-se a roer as cordas até livrar o leão da rede dos caçadores. 

                          
Fábulas de Esopo. Adapt. de Ivana Arruda Leite. São Paulo: Escala Educacional. 2004. 

 
1) Quem são os personagens que aparecem no texto? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2) A atitude do leão para salvar o rato demonstra: 
 
(A)  inveja do gato. 
(B)  piedade pelo rato. 
(C)  desprezo pelo rato.  
(D)  egoísmo por ser mais forte.  
 
 
3) O que aconteceu com o leão? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 
4) O leão foi aprisionado por causa:  
 
(A)  da sua distração. 
(B)  da mata fechada.  
(C)  do desejo de vingança do gato.  
(D)  do seu desconhecimento do ambiente.  
 
5) O ensinamento coerente com os fatos dessa fábula é:  
 
(A)  O orgulho leva à morte. 
(B)  É melhor confiar desconfiando. 
(C)  Quando a sorte muda, os fortes necessitam dos fracos. 
(D)  Aos poderosos, tudo se desculpa; aos miseráveis, nada se perdoa. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Resolva as situações-problema.  

 

1) Em uma escola há o total de 1345 alunos. Sabendo que 856 são meninas, quantos meninos 

estudam nessa escola? 

 

 

] 

 

2) Em uma barraca de feira haviam 600 laranjas. Foram vendidas 6 dúzias. Quantas laranjas 

sobraram na barraca? 

 

 

 

 

3) Para a festa de aniversário de Marina foram feitas 45 coxinhas, 50 bolinhas de queijo e 70 

esfihas. Quantos salgados a mãe de Marina encomendou no total? 

 

 

 



 

 

4) Para fazer um bolo, Joana comprou 1 dúzia de ovos. Na receita vão 3 ovos. Quantos ovos 

sobraram? 

 

 

 

 

 

5) No quarto de Marcos há 145 livros. Seu amigo João pediu 6 para levar para casa, e Maria 

levou 3. Com quantos livros Marcos ficou? 

 

 

 

 

 

DATA  29 / 04/ 2020  (4ª Feira)                                                  EJA – ANOS INICIAIS – TERMO II                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE:  Retome a leitura da fábula “O leão e o rato” e continue respondendo às questões.  

 

1) Quem salvou o ratinho? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) O trecho “[...] quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo” comprova que os 
caçadores pretendiam: 
 
(A)  caçar o leão. 
(B)  ajudar o rato.  
(C)  testar a armadilha.  
(D)  caçar qualquer animal.  
 
 
3) Quantos parágrafos tem o texto? 

_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 

4) O adjetivo pobre, empregado no 4º parágrafo, expressa: 

(A)  posição social. 
(B)  falta de dinheiro. 
(C)  motivo de orgulho. 
(D)  digno de compaixão 
 
 
5) No texto, a palavra que significa próximo de acontecer é: 
 
(A)  prestes. 
(B)  retribuir. 
(C)  comovido. 
(D)  prontificou-se.  
 
 
6) O verbo refazer foi empregado no texto como sinônimo de: 
 
(A)  reparar, arrumar.  
(B)  reorganizar, reformar.  
(C)  fazer de novo, corrigir.  
(D)  restaurar as forças, revigorar-se. 
 
 
 
7) A fala do leão preso na armadilha confirma o sentimento de: 
 
(A)  falta de esperança em ser salvo. 
(B)  surpresa com a atitude dos caçadores. 
(C)  esperança de chegar um amigo e salvá-lo. 
(D)  certeza de que ia livrar-se sozinho da armadilha. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

1 - Uma escola tem 59 meninas e 77 meninos. Quantas crianças há nessa escola?  

 

 

 

2 - A caixa de Ricardo há lugar para 96 figuras. Ele já colocou 75 figurinhas. Quantas figurinhas Ricardo 

ainda pode colocar na caixa? 

 



 

 

 

3- Gabriela tem 25 anos e Gustavo tem 13. Quantos anos Gabriela tem a mais que Gustavo?  

 

 

 

 

 

4 - Pedro tinha 46 bolinhas de gude e ganhou 63. Quantas bolinhas de gude Pedro tem agora? 

 

 

 

 

 

5 - Mário tem uma caixa com 58 lápis e Alice em uma caixa com 24 lápis. Quantos lápis a caixa 

de Mário tem a mais do que de Alice? 

 

 

 

 

 

6 - A professora Maria José tem uma classe de 3º ano e nela há 18 meninos e 21 meninas. Qual 

é o total de estudantes da classe da professora? 

 

 

 

 

 

7 - Ontem, Mário tinha 28 reais. Hoje ele ganhou 7 reais. Quantos reais Mário tem agora? 

 

 

 

 



 

 

 

8 - Raul tinha 55 chicletes e deu 25 a seu irmão. Com quantos chicletes Raul ficou? 

 

 

 

 

 

9 - Gabriel tem uma coleção de 54 carrinhos. A coleção de Rodrigo tem 23 carrinhos. Quantos 

carrinhos a coleção de Gabriel tem a mais que a coleção de Rodrigo? 

 

 

 

 

 

 

 

10 - Calcule o resultado de 87 - 55. 

 

 

 

 

 

 

 

11 - Calcule o resultado da subtração de 168 - 115. 
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COMPONENTE CURRICULAR: História 

ATIVIDADE: Leia o texto com atenção.  

A MISSÃO DE PEDRO ÁLVARES CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Procure palavras no texto que tenham significado semelhante ao das palavras ou expressões 

abaixo: 

a) Destruíam. ________________________________________________ 

b) Imensidão. ________________________________________________ 

c) Naufragar, afundar. _________________________________________ 

d) Aumentar o volume ou tamanho. ______________________________ 

e) Conjunto de navios ou embarcações.___________________________ 

 

2) De acordo com o texto, quais os perigos que ameaçavam os navegadores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

3) Qual era a principal missão da esquadra conduzida por Cabral? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

ATIVIDADE:  Produza um pequeno texto sobre a Dengue.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

1) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna.  

                 

 

Observe o mapa.  

 

2) Pinte de cores diferentes os Estados da Região Sudeste.  

 

3) Escreva o nome do único Estado da Região Sudeste que não é banhado pelo mar.  

 

  

 

           


