PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Componente Curricular: Língua Portuguesa
Tema gerador: Livro - O Pneu chorão
Grupo:
4º ano

Autora: Sandra Aymone

Atividade 2
1-Leia este trecho do livro e responda:
NÙMEROS INTERESSANTES
“Em um dia, o Brasil joga fora 240 mil toneladas de lixo nos aterros sanitários. Esses
depósitos são um problema, porque deixam o local feio e com um cheiro horroroso,
poluem o solo e ainda oferecem o risco da sujeira ser levada para os rios, poluindo
também a água. A reciclagem é uma das saídas para esse problema, mas ainda não existe
uma solução que o resolva completamente.
Reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo.
Uma lata de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes sem perder as características
originais. 78% das latas de alumínio vendidas no Brasil voltam ao mercado depois de
recicladas.
Reciclar uma tonelada de papel salva cerca de 20 a 30 árvores de eucalipto.
Reciclar uma tonelada de vidro gasta 70% menos energia do que fabricá-la.”

1 - Qual o assunto principal do texto?

2 - Cite os problemas causados pelo lixo quando ele não é reciclado?

3-Assinale a alternativa que indica o gênero textual do texto “Números interessantes”.
(
(
(
(

) receita
) conto de fadas
) narrativa
) informativo

4-Circule no texto palavras que você não conhece o significado e coloque em ordem
alfabética. Em seguida pesquise no dicionário o significado de cada palavra.

5-Enumere a sequência dos fatos de acordo com os acontecimentos das páginas 20 e 21do
livro.
Os meninos maiores e os adultos cortaram o mato do terreno com enxadas.
O pneu foi recolhido, lacado e empilhado com dezenas de outros pneus.
As crianças cercaram o espaço com garrafas pet cortadas ao meio.
Todos os pneus foram furados para evitar a dengue.
Seu Juca fez maravilhas com os pneus, transformando em brinquedos para a nova
praça do bairro.
Limpar o terreno.

