
1 
 

Módulo Impresso 4º ano de Julho 

 

1-Leia e dê o que se pede: 

 

a) Quais são os personagens em quadrinhos dessa história? ___________________________ 

b) Quem são os personagens principais? __________________________________________ 

c) No primeiro quadrinho, a fala de Cascão para Cebolinha remete ideia de:(  ) aviso  (   )dúvida 

d) No último quadrinho. Qual é a reação de Cascão? (   ) feliz   (   ) triste  (   ) surpreso. Por que? 

   __________________________________________________________________________ 

e) Reescreva a frase do último quadrinho, trocando os erros de português :________________ 

__________________________________________________________________________ 

2-Resolva os probleminhas: 

A – Mamãe já fez 372 de brigadeiro para a festa junina da igreja. Ainda faltam 268 para terminar. 

Quantas brigadeiros ela fará? 

Cálculo 
 
 
 
 
 

Resposta 

B- Vovô nasceu em 1940 e morreu com 68 anos. Em que ano vovô morreu? 

Cálculo 
 
 
 
 
 

Resposta 

3-Complete o texto com a numeração ordinal:  

 O Strunf vencedor da corrida dos 100m está no centro do pódio. 

Ele foi o             a terminar a corrida. 

À sua direita está o Stone que ficou em          lugar e a sua  

esquerda, o Strumble que ficou em                lugar.  

 

SEMANA  01 a 09 de JULHO 
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1-Observe o número 9738 e escreva: 

a)Qual o valor do número 7?___________ 

b) Em que casa está o número 3? (   ) dezena    (  ) centena  

c) Qual número representa a unidade de milhar?_____ 

d) Como se lê esse número?____________________________________ 

___________________________________________________________ 

2- Marque um (x) na alternativa onde todas as 

palavras estão escritas corretamente:  

(a) umbigo – vento – enpada – bamdeira;  

(b) umbigo – vemto – empada – bandeira; 

(c) unbigo – vento – empada – bandeira; 

           (d) umbigo – vento – empada – bandeira 

 

3- Leia o texto ao lado e dê o que se pede:                                           

a) um substantivo comum:__________ 

b) um adjetivo:__________________ 

c) o sinônimo de mexer:_________ 

d) uma palavra proparoxítona:__________ 

e) a que gênero textual refere-se?____ 

______________________________ 

f) uma palavra com acento agudo:_______ 

g) um monossílabo tônico:________ 

 

 

4- Complete a sequência numérica abaixo:  

232, ____, 234,____,_____, 237,____239, 240. 

 

5-Observe o gráfico 

abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

ARTES: SEJA CRIATIVO E CRIE UM QUADRO DE SUCATA PARA POSAR 

PARA UMA FOTO, VESTIDO DE CAIPIRA. 

SEMANA  12 a 16 de JULHO 

Atenção garotada! Antes de p e b 

devemos usar a letra m e antes das 

demais consoantes devemos usar a 

letra n. 


