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ROTEIRO DE ESTUDOS 

PORTUGUÊS 

Ler e fazer as atividades das páginas 97, 102 a 105. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/SiLMztG3SCo  

Atividade de fixação. 

 

MATEMÁTICA 

Ler e fazer as atividades das páginas 96 a 98. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/RgYRYybMXC8  

Atividade de fixação. 

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – PORTUGUÊS 

- Fazer essa lista no caderno de Português. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

1) Leia o texto com atenção. 

A bola 

Luís Fernando Veríssimo 

 O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. 

[...] Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. 

 O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando 
gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

 — Como é que liga? — Perguntou. 

 — Como, como é que liga? Não se liga. 

 O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 

 — Não tem nenhuma instrução? 

 O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. 

 — Não precisa manual de instrução. 

 — O que é que ela faz? 

 — Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 

 — O que? 

 — Controla, chuta... 

 — Ah, então é uma bola? 

 — Claro que é uma bola. 

https://youtu.be/SiLMztG3SCo
https://youtu.be/RgYRYybMXC8


 — Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 

 — Você pensou que fosse o quê? 

 — Nada, não. 

 O garotinho agradeceu, disse “Legal!”, de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da televisão, com a 

bola nova ao lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado MONSTER BALL, em que times de 

monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela ao mesmo tempo em que tentava se 

destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando a máquina. 

 O pai pegou a bola nova ensaiou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como 

antigamente, e chamou o garoto. 

 — Filho, olha. 

 O garoto disse “legal”, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, 
tentando recuperar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa 

ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. 

 

 Agora, responda em seu caderno. 

a) Quem são os personagens do texto? 

b) Pelo assunto da história, ela se passa em um tempo antigo ou atual? 

c) O narrador do texto participa da história, ou seja, é um dos personagens? 

2)  Releia o trecho e responda: 

 

 

 

a) Que reação o pai imaginou que o filho teria ao ganhar uma bola? 

b) Depois de desembrulhar o presente, o menino começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. O que ele estava 

procurando?  

c) O filho gostou da bola? Como podemos saber isso? 

d) Você gosta de brincar com bola? Qual a sua brincadeira preferida com a bola? 

 

e) Enquanto o menino jogava videogame, o pai “pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas”. Qual destas 
palavras poderia ser usada no lugar de “ensaiou”? Assinale-a. 

 

 (     ) anunciou   (     ) preparou   (     ) treinou   (     ) inventou 

 

 

 

 

 

 

 

“O pai deu uma bola de presente para o filho. Lembrando o 
prazer que sentira ao ganhar a primeira bola do pai.” 



ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – MATEMÁTICA 

- Fazer essa lista no caderno de Matemática. 

- Faça com capricho e atenção. 

1) Complete o quadro abaixo. 

GRAMAS QUILOGRAMAS  QUILOGRAMAS TONELADAS 

1 000 g ______ kg 1000 kg   ______ t 

_______ g 4 kg ______kg 2 t 

6 000 g _______ kg 5 000 kg  _______ t 

_______ g 10 kg       ______kg 7 t 

 

2) Calcule, mentalmente, quantas embalagens de meio quilograma são necessárias para obter: 

 

a) 1 quilo: ____________    d) 6 quilos: ___________ 

b) 2 quilos: ___________   e) 8 quilos: ___________ 

c) 3 quilos: __________    f) 10 quilos: ___________ 

    

3) Quanto líquido há em cada jarra? 

 

a)      b)     c) 

 

 

 

 

 

 

4) Pedro comprou 3 latas de refrigerante de 350 mililitros cada uma. Ele comprou mais de 1 litro de refrigerante? 

Justifique sua resposta. 

 

5) Para encher um aquário, Maria usou 15 garrafas de 2 litros cheias de água. 

 

a) Quantos litros ela usou para encher o aquário? 

b) Se Maria tivesse um balde com capacidade para 3 litros, quantos baldes seriam necessários para encher o aquário? 

c) Se a capacidade do balde fosse de 5 litros, quantos baldes seriam necessários? 

 

                                                                      

____________          _______________    ____________ 


