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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  4º ano – Atividade 25 

Habilidades (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para 

crianças, considerando a situação comunicativa e o tema / assunto do texto. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 

 Leia o texto e responda as questões abaixo: 

Por décadas, os cientistas têm tentado entender que bicho foi o monstro-de-Tully! 

 
I lus t ração Nato Gomes  

 

 

O monstro-de-Tul ly é uma das criaturas pré -históricas mais enigmát icas que já 

exist iu. Os cientistas continuam pesquisando para saber de qual grupo animal 

essa espécie faz parte.  

Ficha Técnica 

Nome: Monstro-de-Tully (Tullimonstrum gregarium) 

Origem: América do Norte 

Tamanho: 35 centímetros, em média 

Peso: desconhecido 

Época em que viveu: 300 milhões de anos atrás (Período Carbonífero) 

O trabalho dos paleontólogos envolve, entre muitas coisas, identificar os fósseis e contar 

ao mundo que criaturas eram aquelas cujos restos do corpo ou de suas atividades (como cocôs 

e pegadas) acabaram petrificados. É preciso analisar os detalhes com atenção para definir 

corretamente a identidade de um fóssil. Mas, às vezes, são descobertos fósseis tão estranhos 

que sua identidade permanece misteriosa por muito, muito tempo. É o caso do monstro-de-Tully. 

O monstro-de-Tully foi batizado em homenagem a Francis Tully, um instalador de 

tubulações que descobriu o primeiro fóssil desse bicho esquisito, e o levou em 1958 para ser 

estudado no Museu Field, na cidade de Chicago, Estados Unidos. Em 1966, o paleontólogo 

Eugene Richardson Jr. publicou um artigo científico descrevendo a espécie e dando-lhe seu 

nome científico, Tullimonstrum gregarium, que em latim quer dizer “monstro comum de Tully”, 

porque muitos fósseis dessa espécie foram encontrados no mesmo lugar. 

Publicado em 09.03.2020  Fonte: http://chc.org.br/artigo/totalmente-enigmatico/ 

1.Qual o assunto desse artigo científico? ___________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

2. O que é preciso para escrever um artigo científico? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Qual foi a data de publicação? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Como foi batizado o fóssil encontrado? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

HABILIDADE (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto 
final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), 
vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto. 

5. Leia o texto e preencha as lacunas com as pontuações corretas: 

Anu-Preto 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

O ANU-PRETO é uma ave que vive em bandos de 15 a 20 pássaros   

Ele come gafanhotos que atacam as plantações      c   carrapatos que infestam o gado, rã                      

cobras e ratos    

 O Anu-preto emite vários tipos de sons         O mais importante é o som para reunir o 

grupo e verificar se há perigo nas redondezas. 

 

6. Observe as cenas e forme frases usando os sinais de pontuação indicados:         

a) 

_________________________________________________ 

 

 

b)                                                    

                                                        ________________________________________________      
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