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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

Língua Portuguesa 4º ano (Atividade 20) 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência 
do fato noticiado. 

Leia o texto com atenção: 

O peixe-boi 

O peixe-boi é um mamífero aquático que pode pesar até 800 quilos e medir 4 metros. O dócil 

animal vive em mares, lagos e rios e se alimenta de plantas – pode comer cerca de 30 quilos por dia. 

O tempo de gestação do peixe-boi é de um ano e a fêmea pode gerar um só filhote por vez.  

No Brasil, existem dois tipos de peixe-boi: o marinho (litoral do Nordeste) e o amazônico (rios da 

Amazônia). Há uma semana, um filhote de peixe-boi marinho, apelidado de Tinga, foi encontrado 

encalhado em uma praia do Ceará. Ele foi resgatado e transferido para o Centro de Mamíferos 

Aquáticos (CMA), em Itamaracá (PE). Tinga, um recém-nascido, foi colocado num tanque e 

alimentado com a ajuda de uma mamadeira. O filhote passa bem, mas está sendo medicado por causa 

de uma infecção.  

Folhinha, (08/06/2002)  

1. No texto, a repetição da palavra peixe-boi é: 

 

(a)  Intencional.  

(b)  Sem querer.  

(c)  Um erro.  

(d)  Uma questão de estilo.  

 

2. Tinga o peixe-boi encontrado no Ceará, quando adulto poderá ter, provavelmente: 

 

(a)  Até 4 metros e 800 quilos.  

(b)  Menos de 4 metros e menos de 800 quilos.  

(c)   Mais de 4 metros e mais de 800 quilos. 

(d) Menos de 4 metros e mais de 800 quilos.  

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 



2 
 

3. Qual é o fato relatado por esta notícia?  

 

(a) Que foi encontrado um peixe-boi de 800 quilos e 4 metros.  

(b) Que foi encontrada uma fêmea de peixe-boi gestante.  

(c) Que foi resgatado um peixe-boi no Rio Amazonas.  

(d) Que foi resgatado um filhote de peixe-boi em uma praia do Ceará.  

 

4. Tinga foi levado para o Centro de Mamíferos Aquáticos porque: 

 

(a) Ele não sabia nadar.  

(b)  O Centro precisava de um peixe-boi.  

(c)  Era um filhote que estava doente.  

(d)  Lá vivia a sua mãe.  

 

5. Onde e quando foi publicada esta notícia? 

R:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Onde aconteceu o fato descrito na notícia? 

     R: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Qual é o fato principal desta notícia? 

R:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. No Brasil existem dois tipos de peixe-boi, quais são eles e onde vivem? 

R:      

    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


