PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE!
Língua Portuguesa 4º ano (Atividade 13)
Habilidade com a atividade (EF35LP29) - identificar, em narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são
narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

Leia o texto e responda as perguntas:
PEQUENAS E PODEROSAS
Elas estão nos jardins, são muito bonitinhas e delicadas. As joaninhas são um dos poucos
insetos de que quase todo mundo gosta. Para muitas pessoas representam até um sinal de boa
sorte, por isso, são sempre muito bem-vindas!
Na verdade, elas só conquistaram esse carinho porque realmente ajudam as plantas. É que
as joaninhas se alimentam de pulgões, ácaros, cochonilhas e outros bichos que comem e
destroem vegetais. Assim, enquanto almoçam, elas acabam salvando a vida das plantas. [...]
Nem todas as joaninhas têm a carapaça vermelha com pintinhas pretas.
Há cerca de 5.000 espécies desse inseto espalhadas pela América, Europa, Ásia e Oceania.
Elas podem ser vermelhas, amarelas, cinzentas, pretas ou de outras cores. Algumas têm pintas
e outras não.

Cordeiro, Bellah Leite. Recreio, ano I, n. 8, 4 maios 2000.
1. Quais são as personagens centrais deste texto?
(a) As joaninhas.
(b) Os pulgões.
(c) Os ácaros.
(d) As cochonilhas.

2. Por que as joaninhas são tão importantes?
(a) Porque elas enfeitam a natureza.
(b) Porque elas ajudam as plantas.
(c) Porque elas dão sorte.
(d) Porque elas têm muitas cores.
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3. Das características a seguir, marque as atribuídas às joaninhas:
(a) Grandes e perigosas.
(b) Feias e frágeis.
(c) Pequenas e poderosas.
(d) Fortes e violentas.

4. As joaninhas são:
(a) Répteis.
(b) Crustáceos.
(c) Mamíferos.
(d) Insetos.
5. O texto: “Pequenas e Poderosas” foi escrito na terceira pessoa. Marque as frases que confirmam
que o texto foi escrito na terceira pessoa:
(a) Elas estão nos jardins são muito bonitinhas e delicadas.
(b) As joaninhas são um dos poucos insetos de que quase todo mundo gosta.
(c) Elas podem ser vermelhas, amarelas, cinzentas, pretas ou de outras cores.
(d) Para muitas pessoas.

Professoras parceiras para a elaboração das atividades: Alessandra de Jesus, Lucíola de Paula,
Mara Guimarães, Sirlene Nunes, Tainá Aparecida dos santos, Tatiane de Almeida, Viviane Maria
de Oliveira.
Nossa gratidão!
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