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Leia atentamente a tirinha do Garfield e, após, responda à questão. 

 
1) O humor da tirinha está no fato da aranha agradecer por ter sido esmagada por Garfield, isso 

indica que ela:  

A) Desejava ser esmagada por um jornal.  

B) Ficaria livre de seus filhos adolescentes.  

C) Queria morrer naquele exato momento.  

D) Precisava de mais tempo com os filhos adolescentes.  
  
Leia o texto e, após, responda as questões.  
 

 A GALINHA E OS OVOS DE OURO  

Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. 

Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou-o à mulher, dizendo: 

- Veja! Estamos ricos! 

Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom preço. 

Na manhã seguinte, a galinha pôs um outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a 

melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro, 

mais dinheiro queria. E pensou: "Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um 

tesouro!" 

Matou a galinha e, por dentro, ela era igual a qualquer outra. 

MORAL: quem tudo quer tudo perde. 

Esopo. Fábulas completas. Trad. Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 1998.  

2) Essa história ensina que:  

A) A esperança dá riqueza às pessoas.  

B) As galinhas colocam ovos de ouro.  

C) Devagar se vai longe.  

D) Quem tudo quer tudo perde.  
 
3) No trecho " Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom preço", a palavra sublinhada 

refere-se à: 

A) bom.              B) mercado.              C) ovo.               D) preço. 
  

4) O homem ficou rico porque: 

A) apanhou o ovo, correu para casa e mostrou para a esposa. 

B) descobriu que tinha no quintal uma galinha que botava ovos. 

C) matou uma galinha que tinha um tesouro dentro da barriga. 

D) vendeu ovos de ouro no mercado durante vários dias. 

 



5) O ponto de exclamação em "Estamos ricos!", indica que o fazendeiro está: 

A) irritado.            B) surpreso.           C) tranquilo.           D) triste. 

 
6) A história trata, principalmente, da: 

A) esperteza.       B) ganância.          C) ignorância.         D) maldade. 

 
7) O fazendeiro resolveu matar a galinha porque: 

A) achou que ela escondia um tesouro. 

B) descobriu que ela botava ovos comuns. 

C) percebeu que ela era igual às outras galinhas. 

D) vendeu o segundo ovo por melhor preço. 

 
8) O fazendeiro acreditou que dentro da galinha havia  

A) carne.             B) dinheiro.           C) ovos.           D) tesouro. 

 
Leia a tirinha e, após, responda às questões. 

 
9) O que o gato pretende fazer com a vara de pescar?  

A) Brincar com o homem.  

B) Dar um susto no homem.  

C) Chamar seu dono para brincar.  

D) Pegar o peixe do prato.  

 
10) Na fala do personagem, “Fique longe do meu filé de pescado!”, o ponto de exclamação indica 

que ele está: 

A) irritado.            B) surpreso.           C) tranquilo.           D) triste. 

 

Arte - 1 aula - Professora responsável - Adriane Forner. 
 

Na atividade de hoje iremos homenagear a primavera que iniciou dia 22 de setembro. 

Exemplo de como a atividade de hoje deverá ficar. 

 

PASSOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE 
 

- Você deverá posicionar a sua mão em cima da folha sulfite, que irá ser disponibilizada pela 

professora, e contorna-la, e então pintar, representando o tronco da árvore;  



- Depois que o tronco estiver pintado, você irá utilizar as tintas guache que irão ser 

disponibilizadas em sala de aula, para representar a folhas da árvore; 

- Você poderá utilizar cotonetes ou outro material disponível, para molhar na tinta e fazer as 

marcas na superfície da folha, para representar as folhas da árvore, como nas imagens de 

exemplo; 

- Na sala de aula iremos utilizar a ponta dos dedos para fazer as marcações; 

- E então é só deixar secar e expor no mural de sua sala de aula. 


