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Conviver e 
aprender

Livro do Aluno
4.º Ano | 4.º Bimestre

Língua  
Portuguesa

Matemática

Professor, antes de iniciar esta unidade 
leve para a sala de aula amostras de liv-
ros de cordel xerocados ou originais, para 
seus alunos conhecerem. Deixe que eles 
explorem e comparem que percebam as 
diferenças entre eles e um livro comum, 
os quais estão habituados a ler.

Professor, antes de iniciar esta unidade 
leve para a sala de aula amostras de liv-
ros de cordel xerocados ou originais, para 
seus alunos conhecerem. Deixe que eles 
explorem e comparem que percebam as 
diferenças entre eles e um livro comum, 
os quais estão habituados a ler.





Apresentação

Querido aluno

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, a 
pesquisar e a pensar para resolver desafios que o leve a colocar em uso tudo 
o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura em que 
se percorrem diferentes caminhos e pistas para encontrar ao final um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas, lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fizermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo, que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Uma outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, 
ao longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
Disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pelas cores que as identificam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora, folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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alimenta a
A poesia

alma
Roda de
Conversa

Você gosta de poesia?

Você já leu ou ouviu um poema? Em quais 
situações: na escola, em casa, ou em algum outro 
lugar específico?

Você acha que poesia e poema são sinônimos?

Você conhece algum poema escrito pelo poeta 
Olavo Bilac?
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Leia com atenção o poema a seguir.

            A avó
A avó, que tem oitenta anos,
Está tão fraca e velhinha!...
Teve tantos desenganos!
Ficou branquinha, branquinha,
Com os desgostos humanos.

Hoje, na sua cadeira,
Repousa, pálida e fria,
Depois de tanta canseira:
E cochila todo o dia,
E cochila a noite inteira.

Às vezes, porém, o bando
Dos netos invade a sala...
Entram rindo e papagueando:
Este briga, aquele fala,
Aquele dança, pulando...

A velha acorda sorrindo.
E	a	alegria	a	transfigura;
Seu	rosto	fica	mais	lindo,
Vendo tanta travessura,
E tanto barulho ouvindo.

1

Hora do
desafio

Faça da vida um poema e 
recite-o a cada amanhecer, 
saudando o Sol e o novo 
dia, agradecendo a vida ao 
anoitecer! 
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Chama os netos adorados,
Beija-os, e, tremulamente,
Passa os dedos engelhados, 
Lentamente, 
lentamente,
Por seus cabelos, 
doirados.

Fica mais moça, e palpita,
E recupera a memória,
Quando um dos netinhos grita:
“Ó vovó! conte uma história!
Conte uma história bonita!”

Então, com frases pausadas,
Conta histórias de quimeras,
Em que há palácios de fadas,
E feiticeiras, e feras,
E princesas encantadas...

E os netinhos estremecem,
Os contos acompanhando,
E as travessuras esquecem,
— Até que, a fronte 
inclinando
Sobre o 
seu colo, 
adormecem...

BILAC, Olavo. 
A avó. In: 

____. Poesias 
Infantis. Rio 
de Janeiro: 
Francisco 

Alves. 1929.
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Em dupla, leiam novamente o texto, sublinhem as palavras que 
vocês	não	conhecem	e	formulem	hipóteses	sobre	seus	significados.	
Utilizem o dicionário, se necessário.

No poema, o autor retrata uma avó. Como ela é?

Ela se parece com as avós de hoje? Quais são as diferenças? Discuta 
com seu colega e professor.

O texto que você acabou de ler é um poema. Como podemos saber 
que um texto é um poema?

Você conhece algum poema que alguém tenha lido ou recitado na 
família, na escola ou na televisão? Comente com seu colega.

Descubra abaixo algumas características do poema. Parece 
brincadeira de pinguim!

AMIR: sarvalap euq   manibmoc, 
mêt o omsem mos lanif

OSREV:  adac amu sad sahnil ed 
mu ameop

EFORTSE: otnujnoc ed siod uo 
siam sosrev 

2

3

4

5

6

7

Ela tem oitenta anos, está fraca e velhinha com a  cabeça branquinha, pálida, cansada. 
Fica feliz e rejuvenesce,  conta histórias quando chegam os netos.

Professor,	faça	uma		comparação	do	perfil	das	avós	de	
antigamente com as de hoje.

Quando ele está estruturado, escrito em versos e há poesia: tem rimas e ritmo, 
fala das emoções e sentimentos das pessoas.

RIMA:	Palavras	que	combinam,	têm	o	mesmo	som	final.
VERSO: Cada uma das linhas de um poema.
ESTROFE: Conjunto de dois ou mais versos.

D3

D1
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Quantas estrofes tem o poema “ A avó”? E quantos versos?

O poema que você leu é uma narrativa. Você concorda? Por quê?

Poemas que contam uma história são chamados 

de poemas narrativos. Apresentam os ambientes, as 

personagens e os acontecimentos que envolvem o 

enredo.

Acerca do poema narrativo “A avó”, responda:

Personagens

Ambiente

Acontecimento

Desfecho da história

8

9

10

VERSOS: 45    ESTROFES: 8

Sim. Conta a história de uma avó que apesar de ser idosa se transforma e rejuvenesce 
na presença de  seus netinhos,  enquanto conta a eles histórias.

Avó e netos.

A avó que tem oitenta anos repousa em sua cadeira e 
cochila dia e noite.

Os netinhos estremecem e acompanham as histórias da avó, as 
travessuras esquecem e adormecem em seu colo.

Os netos invadem a sala e a velha acorda sorrindo para recebê-los. A 
alegria	a	transfigura.

D1

D7
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Ao ler o poema você percebe que tipo de história a avó conta para 
seus netos?

Localize a estrofe que o fez perceber isso.

Sublinhe as palavras que rimam em cada estrofe do poema. O que 
você entendeu? Para que servem as rimas? Acredita que para fazer 
um poema bastam as rimas?

 

Um poema não é somente versos que rimam, apresenta 
um esquema definido de composição poética. Mostra 
principalmente, como seus autores veem o mundo, como 
colocam seus sentimentos entre os versos dos poemas 
que escrevem. Sua leitura pede expressividade na cadência 
dos versos e na sonoridade das rimas que acentuam o 
ritmo e ajudam a demonstrar o sentido do poema.  Poema 
é a poesia concretizada.                              

Observe que na 6.ª estrofe o 4.º e 5.º versos estão entre aspas: 

 “Ó vovó! Conte uma história! Conte uma história bonita!” 
Por que o autor utilizou esta pontuação?

11

12

13

São contos de fadas que a avó conta para seus netos. A 7.ª estrofe mostra isso.

No	texto,	a	palavra	final	do	primeiro	verso	rima	com	o	terceiro	e	o	quinto	versos,	e	a	do	segundo	rima	com	a	
do quarto. As rimas marcam o ritmo e a musicalidade do poema.

Porque	ele	está	identificando	a	fala	de	um	dos	netos.

D4

D14
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Leia o poema a seguir.

A boneca
 Deixando a bola e a peteca,

Com que inda há pouco brincavam, 

Por causa de uma boneca, 

Duas meninas brigavam.

 

Dizia a primeira: “É minha!” 

— “É minha!” a outra gritava; 

E nenhuma se continha, 

Nem a boneca largava.

 

Quem mais sofria (coitada!) 

Era a boneca. Já tinha 

Toda a roupa estraçalhada, 

E amarrotada a carinha.

 

Tanto puxavam por ela, 

Que a pobre rasgou-se ao meio, 

Perdendo a estopa amarela 

Que lhe formava o recheio.

 

E,	ao	fim	de	tanta	fadiga,	

Voltando à bola e à peteca, 

Ambas por causa da briga, 

Ficaram sem a boneca...                                                                                                                                   

BILAC, Olavo. A boneca. In: ______. Poesias infantis. São Paulo: 
Empório do Livro, 2009.

14
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Em dupla, leiam novamente o texto, sublinhem as palavras que 
vocês	não	conhecem	e	formulem	hipóteses	sobre	seus	significados.	
Em	seguida,	confirmem	se	as	suas	respostas	estão	corretas,	
utilizando o dicionário.

Ainda	com	seu	colega,	leiam	no	dicionário	o	significado	de	poema	
e de poesia. Discutam entre si e depois com os colegas e professor 
apresentem o que concluíram. Registrem para não esquecer.

Marque a alternativa correta:

a) Quando o poeta organiza as palavras em versos e em sequência, 
ele cria:

( ) Uma poesia

( ) Um poema                                   

( ) Uma rima                                                                                                     

b) Quando o poeta sugere emoções, sensibilidade e cria imagens, 
ele faz:

( ) Poesia

( ) Estrofes

( ) Poema

15

16

17

Poema: obra em verso, em que há poesia. Composição poética de certa extensão, com enredo e ações.
Poesia: arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos 
e	significados.	Composição	poética	de	pouca	extensão.	Gênero	poético.	Caráter	do	que	emociona,	toca	a	sensibi-
lidade. Expressão de sentimentos.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio- O dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba: Positivo, 2005. 
P. 638.

D3

D9

X

X
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Discuta com seu colega quais os sentimentos transparecem na 
poesia dos versos do poema “A boneca”. Questionem as outras 
duplas para socializarem o que conseguiram encontrar.

“A boneca” conta uma história que, com algumas pequenas 
diferenças, pode se parecer com algo que já tenha acontecido com 
você. Conte o que houve para sua turma  na Roda de Conversa. 
Espere que o professor organize o momento.

Leia o poema a seguir.

 Disponível em: <http://www.slideshare.net/tita>. Acesso em: 10 jul. 2012.

Com um colega, releiam com calma o texto e descubram juntos se 
existem palavras que vocês não conhecem. Tentem encontrar seu 
significado	pelo	contexto.	Usem	o	dicionário,	se	necessário.

Perceberam algo diferente neste texto? Troquem ideias com os 
colegas sobre o que estão estudando. O professor vai ajudá-los a 
compreendê-lo melhor.      

O poema visual é uma maneira diferente de criar. O 
poeta sempre tem uma intenção ao escrever o poema 
em determinados formatos. Eles expressam ideias ou 
significados sobre o que vai ser escrito. A mensagem do 
poema pode ser percebida também por meio de sua forma.

18

19

20

21

22

Os alunos podem dizer a respeito de sentimentos de disputa e posse, mas é possível que encontrem outras 
maneiras de dizê-lo.

Resposta pessoal.

D4

D3

D13 D5
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O poema visual acima conta uma história, apresenta ambiente, 
personagem e acontecimento que envolve um enredo. Ele é um 
poema:

( ) Dramático

( ) Narrativo

( ) Lírico

Leia, compare e responda em seu caderno. Qual a principal 
diferença entre os dois primeiros poemas, “A avó” e “A boneca” e 
este terceiro de Millôr Fernandes? Troque ideias com  um colega.

Leia os poemas a seguir.

Tinha um menino gozado                     

Com	o	dedo	no	nariz	enfiado,																																												

Há muito tempo dizia

Que a caca é que impedia

De o salão ser alugado

Daqui a um mês o palhaço

De tanto rodopio e cansaço,

Vai virar uma princesa

Com chapéu de luz acesa

E um coração de aço
Ana Maria Azevedo Campos                                                

Em dupla, divirtam-se relendo os poemas. Caso desconheçam 
alguma	palavra,	procurem	compreender	seu	significado	pelo	
contexto. Utilizem o dicionário, se for preciso.

23

24

25

26

A diferença está no terceiro poema, no modo pelo qual  as palavras se organizam e no 
formato que o poeta dá ao visual, pois no momento da leitura, ajuda o leitor a com-
preender melhor a ideia que ele quer passar.

X

D15 D4

D3
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Converse com seu colega sobre o sentido do segundo poema. Por 
que vocês acham que o palhaço vai se transformar? 

Os poemas acima são chamados de limeriques. São 
poemas curtos de 4 ou 5 versos. O 1.º, 2.º e 5.º versos 
rimam entre si. O 3.º e 4.º versos formam outra rima. Ele 
descreve situações absurdas, alegres e inconsequentes. O 
limerique não tem desfecho.

Leia o 3.º verso do primeiro limerique e o 1.º verso do segundo 
limerique. Compare e perceba o que acontece com os sons do 
há e a. Converse com seu colega a respeito do que você pensa e 
procure ouvir o professor.

Responda agora, nas linhas abaixo, em qual dos versos podemos 
substituir a palavra em negrito pelo verbo fazer. Reescreva-o com 
a mudança. 

Discuta com seu colega e registre aqui qual dos versos com a 
palavra em negrito refere-se ao tempo futuro, a algo que ainda vai 
acontecer.

27

28

29

30

Por  tanto rodopio e cansaço.

Há muito tempo  --------------------   Fazia muito tempo.

Daqui a um mês o palhaço.

D1
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Leia as frases e atente para as palavras em destaque. 

a) Em nossa mente há lembranças tão doces que de vez em quando 
ainda embalam nossos sonhos!

b) A amizade precisa ser bem cuidada por ambas as partes.

c) Há	muito	tempo	não	lemos	livros	de	ficção	científica.

d) 	O	exame	final	está	marcado	para	daqui	a 3 meses.

Converse com seu colega e respondam: em qual das frases acima 
a palavra destacada pode ser substituída pelo verbo existir. 
Reescrevam-na utilizando o verbo sugerido.     

Há: indica tempo passado e pode ser substituído pelos 
verbos fazer/  existir.

A: expressa tempo futuro/ pode ser utilizada antes do 
substantivo como artigo.

Leia o poema a seguir, para compreender melhor a diferença entre 
poesia e prosa.

Poesia e prosa

Pode-se escrever em prosa ou em verso. 

Quando se escreve em prosa, a gente enche a 

linha	do	caderno	até	o	fim,	antes	de	passar	

para a outra linha. 

31

32

33

Em nossa mente existem lembranças tão doces que de vez em quando ainda embalam nossos sonhos!

Professor, as rimas podem existir e 
embelezam os poemas, mas não são 
obrigatórias.
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E	assim	por	diante	até	o	fim	da	página.	

Em poesia não: a gente muda de linha antes do 

fim,	deixando	um	espaço	em	branco	antes	de	ir	

para a linha seguinte. 

Essas linhas incompletas se chamam versos. 

Acho que o espaço em branco é para o leitor 

poder	ficar	pensando.	

Pensando bem no que o poeta acabou de dizer. 

Algumas vezes, lendo um verso, a gente tem de 

voltar aos versos de trás para entender 

melhor o que ele quer dizer. 

Principalmente quando há uma rima, isto é, 

uma palavra com o mesmo som de outra lida há 

pouco. 

Então a gente vai procurá-la para ver se é 

isso mesmo. 

A prosa é como trem, vai sempre em frente. 

A poesia é como o pêndulo dos relógios de 

parede	de	antigamente,	que	ficava	balançando	

de um lado para outro. 

Embora balançasse sempre no mesmo lugar, o 

pêndulo não marcava sempre a mesma hora. 

Avançava de minuto a minuto, registrando a 

passagem das horas: 1, 2, 3, até 12. 

Também a poesia vai marcando, na passagem da 
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vida, cada minuto importante dela. 

De tanto ir e vir de um verso a outro, de uma 

rima a outra, a gente acaba decorando um 

poema e guardando-o na memória. 

E quando vê acontecer alguma coisa parecida 

com um poema que já leu a gente logo se 

recorda dele. 

Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai 

pelo outro. 

A	poesia,	não:	entra	pelo	ouvido	e	fica	no	coração.
   PAES, José Paulo. Vejam como eu sei escrever. São Paulo: Ática, 2001.

Em dupla releiam o texto, observem se há algumas palavras que 
vocês desconhecem. Tentem compreendê-las pelo contexto. 
Utilizem o dicionário, se necessário.

No texto, o autor faz comparação entre prosa e poesia. Ainda com 
um colega, descubram em quais versos do poema ele descreve isso 
e registrem o que vocês entenderam a respeito.  Socializem.

34

35

Na prosa, o leitor lê o texto na sequência, sempre em frente, como um trem. No verso, o leitor relê para 
entender	melhor	o	que	não	ficou	claro,	cria	um	movimento	do	pêndulo.
Professor, explique aos alunos que o pêndulo faz um movimento de vai e vem de balanço, e que o autor o 
compara à leitura e releitura dos versos.

Professor, o último verso expressa o sentimento do poeta 
fazendo a última comparação.

D3

D1
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Discutam com as outras duplas e o professor, os pontos mais 
importantes que encontraram entre prosa e poesia. Registrem nas 
linhas abaixo, para consultar em outros momentos, o que vocês 
aprenderam com as explicações do professor.

Leia este texto com atenção.

A boneca
Duas meninas brincavam com uma bola e uma peteca  quando se 

lembraram da boneca de pano. Uma das meninas pegou a boneca e a 
outra imediatamente tentou arrancá-la das mãos da amiga, após largar 
o brinquedo com o qual se divertia. 

Nenhuma das duas meninas soltava a boneca que já estava com 
a roupa estraçalhada e a carinha amassada. No puxa para cá, puxa 
para lá, ela rasgou-se. Caiu então, a estopa amarela que lhe servia de 
recheio.

No	final	de	tanta	confusão,	as	duas	meninas	voltaram	à	bola	e	à	
peteca	e	ambas	ficaram	sem	a	disputada	boneca.	

Adaptação de Ana Maria Azevedo Campos 

Responda:

a) A poesia em versos, “A boneca” foi utilizada como modelo para 
ser transformada em:

( ) Rima
( ) Poesia
( ) Prosa

36

37

38

X
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Com um colega, releiam a poesia “A boneca” e depois o texto 
em prosa “A boneca”. Conversem sobre as diferenças e registrem 
abaixo. Orientados pelo professor socializem com os outros colegas 
no momento oportuno.

Prosa: narrativa para contar uma história. Pode conter 
algumas  rimas. É um discurso contínuo, não dividido, 
organizado em períodos e parágrafos.

Na frase “No puxa para cá, puxa para lá, ela rasgou-se,” a 
expressão “rasgou-se” refere-se: 

( ) às meninas
( ) à boneca
( ) ao vestido
( ) à bola

Você conhece este tipo de poema? Leia-os respeitando a 
pontuação.

Sob a luz do sol
desperta a menina...
bem aquecida!

Sobre a cama,
Uns livros e as pipas
em harmonia...

Ana Maria Azevedo Campos

39
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Haicai: pequeno poema de origem japonesa, onde se 
escreve sobre a natureza e os sentimentos do poeta. É 
composto por 17 sílabas, sendo que o 1.º e 3.º versos 
possuem 5 sílabas e o 2.º possui 7 sílabas.

Resposta pessoal.
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O que vocês conseguem observar nas palavras do poeta, no 
segundo haicai, que não está escrito, mas é possível perceber?

No 1.º verso do primeiro micropoema, há uma palavra em negrito 
que pode ser substituída por:

( ) embaixo ou debaixo de algo

( ) por cima de 

( ) a respeito de 

No 1.º verso do segundo micropoema a palavra em negrito refere-
se a:

( ) embaixo de 

( ) submetido à autoridade de 

( ) em cima

Vamos aprender brincando? 

a) Recorte	as	fichas	do	Material	de	Encarte.

b)  Coloque-as em uma caixinha de papelão ou saquinho, de modo 
que	não	seja	possível	ver	a	ficha	que	vai	ser	retirada.

c) Em dupla, vocês deverão formar frases, oralmente, após a 
leitura	do	que	a	ficha	retirada	pede.

Releia	a	definição	de	haicai	e	pesquise	outros	na	internet	ou	em	
livros. Peça ajuda ao professor. Com um colega, criem um haicai 
oralmente	e	só	registrem,	quando	achar	que	ele	ficou	muito	bom.

42
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Material de 
Encarte

1

Professor, este é um momento em que deverá haver a socialização dos exercícios. As duplas precisam juntar-se e trocar 
ideias. Não se esqueça de que os exercícios complementares são essenciais para maior compreensão dessas palavras.

Há informações que vão além do que está escrito. No segundo verso, o autor relaciona livros a estudo e pipas a brincadei-
ra, ambos estão sobre a cama. Eles não podem ser usados juntos, uma vez que se destinam a atividades diferentes. São 
excelentes ações para as crianças, mas cada uma para ser realizada,  precisa ter seu horário  programado.
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Você aprendeu um pouco sobre poesia e poemas, que é um assunto 
importante, e pode despertar em você a inspiração e ideias para 
criar! Registre seus sentimentos a respeito das poesias lidas.

( ) riso    ( ) saudade 

( ) alegria   ( ) tristeza 

( ) choro   ( ) melancolia

Você percebeu que as poesias podem despertar todo tipo de 
sentimentos. Então podemos dizer que essa é sua característica 
mais marcante! Você concorda? Por quê?

Com seu colega, comecem a elaborar oralmente um poema visual 
ou um limerique, que será exposto no mural da escola, para 
demonstrar a todos os outros alunos o que vocês aprenderam no 
bimestre, e depois, ele fará parte de um sarau que o professor 
organizará. 

Lembrete:  Escrever é pensar e registrar   

Poema visual: nele o poeta sempre tem uma intenção 
ao escrever o poema em determinados formatos. Eles 
expressam ideias ou significados sobre o que vai ser 
escrito. A mensagem do poema pode ser percebida 
também por meio de sua forma.

Limerique: poemas curtos de 4 ou 5 versos. O 1.º, 2.º 
e 5.º versos rimam entre si. O 3.º e 4.º versos formam 
outra rima. Ele descreve situações absurdas, alegres e 
inconsequentes. O limerique não tem desfecho.

47
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Sim, pois de acordo com tudo que estudamos e entendemos, a poesia realmente desperta diferentes 
sentimentos em cada um de nós,  e essa parece ser sua característica mais marcante.
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a) Escolham, portanto, o tema e o modo que querem apresentá-lo. 
Façam um planejamento. 

b) Iniciem com um rascunho no caderno (escrita). 

c) Sigam melhorando, aprimorando, uma poesia não se escreve sem 
várias revisões.

Releiam mais uma vez o poema e, quando acharem que ele já pode 
ser	afixado	no	mural,	façam	o checklist.

Em relação à escrita do poema Sim Não

O poema está organizado em versos?

Foram garantidas palavras que favorecem sua 
musicalidade, a melodia?

As rimas ajudam a marcar o ritmo?

As personagens e a mensagem estão claras?

Você lembrou-se de atender às regras para criar os 
poemas?

Ficou garantida a mesma pessoa verbal desde o início: ele 
(a), eles (as), nós, eu?

As palavras, a gramática e a pontuação estão corretas?

O poema está agradável para leitura? Capta o interesse do 
leitor desde o início?

Você gostou do poema?

Troquem a produção de vocês com outras duplas. Aprendam a ouvir 
e dar opinião, respeitando e tirando proveito do que ouviram. Se 
forem boas ideias, apliquem-nas. Façam a reescrita.

50
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Façam você e seu colega, a digitação do poema, coloquem o nome 
dos	dois	poetas	e	entreguem	ao	professor	para	afixá-lo.

Vocês deverão imprimir uma cópia do trabalho para apresentação 
no sarau que o seu professor vai organizar.

Sarau é um evento cultural em que pessoas se 
encontram para expressar sua arte, cada um apresenta o 
que de melhor conseguir criar. Participem!

Parabéns! Bom trabalho!

A função poética não é exclusiva da poesia, ela existe 
em textos em prosa, anúncios, obras de arte, paisagens, 
música, objetos, etc.

52
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Leia o texto abaixo.

O elefantinho

Onde vais, elefantinho
Correndo pelo caminho
Assim tão desconsolado?
Andas perdido, bichinho
Espetaste o pé no espinho
Que sentes, pobre coitado?

— Estou com um medo danado
Encontrei um passarinho!

MORAES, Vinicius de. O elefantinho. In: Poesia completa e prosa. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar.1998.

A ironia do poema revela-se: 
A (    ) nas rimas do poema.
B (    ) no medo do elefante.
C (    ) na frase: “Andas perdido, bichinho”.
D (    ) no voo do passarinho.

A palavra desconsolado no texto significa:
A (    ) que apresenta grande aflição, grande tristeza; consternado, aflito,  

    desolado.
B (    ) alegria intensa.
C (    ) violência excessiva.
D (    ) uma grande calmaria.

Pense e 
 responda

D13
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Literatura de

cordel
Roda de
Conversa

Você sabe o que é literatura 
de cordel?

Qual é a região do Brasil 
em que essa literatura é mais 
divulgada?

Você sabe quem foi 
Lampião?

Professor, antes de iniciar esta unidade leve para a sala de aula amostras de livros de cordel xerocados 
ou originais, para seus alunos conhecerem. Deixe que eles explorem e comparem que percebam as dife-
renças entre eles e um livro comum, os quais estão habituados a ler.
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Leia com atenção o poema de cordel.

Lampião, João Ligeiro e Ligeirinho

1

Hora do
desafio

Poemas ao vento espalham 
imaginação, as palavras voam e 
alegram a população. É a literatura 
de cordel falando de amor, saudade, 
paixão e muita emoção!

Todos sabem como foi 

A vida de Lampião

Na história que nos contam

Os mais velhos e o povão,

Malfeitor e cangaceiro

Que atuou no sertão.

Junto com outros do bando

Era uma corja completa,

Tudo isso foi contado

Já nos livros dos poetas

Bandidagem	e	conflitos

Que aconteceram na época.

Muitas foram as versões

E as histórias contadas

As brigas, as invasões,

As lutas, as emboscadas

Sem paixão nem invenção

Pra mim, sobraram piadas.

Contarei umas histórias

Tidas como engraçadas

Encontros e desencontros

Que a mim foram contadas

Do bando de Lampião

Que ocorreu nas estradas. 

No ano de vinte e sete

O dia estava nublado

A vinte e oito do mês

De março feito o translado

Teve início essa história

Lampião foi abordado.

No Rio Grande do Norte

O chefe estava acampado

No sono do meio-dia

O homem foi perturbado

Um mensageiro veloz

Veio trazer-lhe um recado
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Um capataz de Seu Pedro

Avisou a Lampião

Que ele devia estar

Na Fazenda Três Irmãos

Para uma conversa urgente

Com seu amigo Pedrão

O portador conversou

Almoçou, deitou, dormiu

Depois selou o cavalo

Deu obrigado e partiu

O	encontro	ficou	marcado

Pra 1..º de abril [...]

Saíram de madrugada

O Sol não tinha nascido

Não foram pela estrada

Pra não serem perseguidos

Como a noite estava escura

O chefe viu-se perdido

Andando desnorteado

Sem saber se ia ou vinha

Meio atrapalhados como 

Gente perdida caminha

Um deles olhou de lado
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 Avistou uma casinha

O chefe chegou na casa

Bateu palmas com as mãos

Saíram uma mulherzinha 

Um menino, um ancião

Todos sem saber de nada

Era a família de João

Lampião explicou tudo

Ao dono daquele lar

Que havia se perdido

E	não	podia	ficar

Naquela situação

Pediu pra ele ajudar [...]

Eu bem que queria ir

Mas estou muito ocupado

Vou dar milho às galinhas

E botar ração pro gado

Se não tivesse esse imprevisto

Eu estava do seu lado

Neste sertão requeimado

Eu sou mesmo o maioral

A desculpa não me convence

Pois pra mim não é legal

Se não quiser ir por bem 

Aposto que vai por mal

Pensando doutra maneira

Quero dizer pra você

As galinhas podem bem

Passar dias sem comer

E quanto ao gado, patrão

Eu não quero nem saber!

Eu vou lhe acompanhar 

Com prazer e alegria

Pra andar neste sertão

Seja de noite ou de dia

Eu não tenho um enfado

Vou ser sua companhia

Lampião fez um aceno

Os cabras foram na frente

Ele de chapéu quebrado

Fez um arzinho contente

Foi o último que saiu

Seguiu, sumiu de repente

Quando chegou na divisa

Paraíba-Ceará

Lampião falou a João:

— Tu tem que se ausentar, 

mas tem que passar no teste

Pra poder te salvar [...]
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O chefe pode ordenar

Que obedeço ao senhor

Eu só não sei é brigar

Mas sou muito corredor

Confio	em	Padim	Ciço

E Cristo Nosso Senhor

Estavam numa malhada

Vizinha a um serrote

Embrenhado de jurema

Unha-de-gato, um mangote

Foi aí que Sabonete

Apresentou-lhe um capote

O amigo, disse ele

Falou que sabe correr

Vai pegar este capote

E trazer pra gente ver

Se o bicho for simbora

Tu nunca mais vai viver

E atirou o capote 

Em meio ao embrenhado

— Eu vou marcar os minutos

E vão ser cinco contados

Se	tu	pegar	fica	vivo

Se	não	pegar	é	finado	[...]

Correu como um desvalido

Como fazem os infelizes

Não respeitou os espinhos

Pulando toco e raízes

Logo agarrou o capote

E mais duas codornizes

João não voltou feliz

Pois ele mesmo sabia

A corja que o esperava

E o risco que ele corria

Felicidade é difícil

Nessas horas de agonia

Apresentou o achado 

O bando se assustou

Um disse: — é um milagre

Outro disse: — é corredor

João pegou o embalo

E dali se evaporou

Nisso Lampião falou:

— Pegue o homem, Gavião!

Ele ainda correu

Mas não houve solução 

Só achou algumas tiras

Da camisa de João 



38

QUARESMA NETO, Valentim Martins. Lampião, João Ligeiro e Ligeirinho. Portal Literatura 
de Cordel, mar. 1995. Disponível em: <http://literaturadecordel.vilabol.uol.com.br/

ligeirinho.htm>. Acesso em: 29 jul. 2010. 

Observe se existem algumas palavras que você não sabe o 
significado.	Tente	entendê-las	pelo	contexto,	pelo	sentido	do	
poema. Use o dicionário, se necessário.

Você já viu um livro de cordel? Sabe por que ele tem esse nome? 
Converse com seu colega a respeito.

Respondam às questões abaixo.

a) Qual é o assunto tratado no poema?

b) O verso: “Se o bicho  for simbora” representa que tipo de 
linguagem?

2
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Resposta pessoal.

A esperteza de João Ligeiro para se safar do bando de Lampião.

Linguagem Informal.
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c) Qual é o problema da personagem João Ligeiro?

d) Em sua opinião, por que Lampião era tão temido no sertão?

e) Que característica de João Ligeiro ajudou-o a escapar das garras 
de Lampião?

No primeiro verso da 23.ª estrofe, João Ligeiro “correu como um 
desvalido” porque:

( ) queria chegar logo em casa.

( ) queria pegar o capote para não morrer.

( ) queria mostrar sua habilidade de corredor.

( ) queria pegar o capote para participar do bando de   
 Lampião.

5

D7

D7

Ele não queria participar do bando de Lampião e por isso deu como desculpas seus afazeres.

A velocidade de João.

Resposta pessoal.
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Em dupla, reescrevam o poema a partir da 21.ª estrofe, em prosa. 
Lembrem-se de descrever as cenas e relatar os acontecimentos na 
ordem em que aparecem no poema.

6
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Façam a revisão do texto produzido preenchendo o quadro, antes 
de entregá-lo ao professor.

Sim Não Observações

Coloquei título?

Determinei onde, quando, como, 
com quem aconteceram os fatos?

Utilizei pontuação adequada?

Escrevi corretamente as palavras?

Coloquei todos os detalhes 
importantes?

Na narração dos fatos utilizei o 
tempo adequado?

Escrevi o texto em prosa?

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular 
impressa e divulgada em folhetos ilustrados com 
xilogravuras (gravações em relevo feitas com molde de 
madeira). Ela veio com os portugueses para o Nordeste do 
Brasil, na época do descobrimento, porque lá, em Portugal, 
esses tipos de livros eram expostos ao povo amarrados 
em cordões, estendidos em pequenas lojas de mercados 
populares ou até mesmo nas ruas. Os assuntos retratados  
pelos nordestinos são: secas, disputas, política, festas, 
natureza, cangaceiros, brigas, atos de heroísmo, etc. A 
venda desses poemas são acompanhadas de violas e eles 
são recitados em praças com a presença de público.
 Disponível em: <http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=>. Acesso em: 2 

julho 2012. (Adaptado)

7
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Observe os dois livros de literatura de cordel representados abaixo, 
e converse com seu colega sobre o provável conteúdo. O professor 
vai auxiliá-los na inferência e direcionar a discussão sobre quem foi 
Lampião.

8

Nas linhas abaixo, registrem o que observaram de mais importante.
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Leia a poesia de cordel a seguir.                           

Vaga-lume (cordel infantil)

Vaga-lume acende a luz

Parece estrela a voar  

Criança corre atrás dela                                                                                                

Com vontade de pegar. 

                                      

Voa, voa vaga-lume 

Com a luzinha a brilhar  

Ilumina essa menina

Que não cansa de sonhar.  

                      

Se eu pudesse mudar

Queria ser vaga-lume

Para o mundo iluminar

Com o clarão do meu lume,

Voa, voa vaga-lume!

ALÃO, Maria Hilda de Jesus. Vaga-lume. Disponível em: <http://infantilidades.com.
br/literatura/literatura-de-cordel/>. Acesso em: 18 jul. 2012.  
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Releia o poema em voz alta para o seu colega. Espere que ele 
leia também. Observem se existem palavras que vocês não sabem 
o	significado.	Tentem	compreendê-las	pelo	contexto.	Usem	o	
dicionário, se necessário.

Você sabia que existe literatura de cordel para crianças?  Já ouviu 
falar sobre isso? Comente com seu amigo, quem sabe ele conheça 
ou já viu um folheto de cordel para crianças em algum lugar. 
Socializem com as outras duplas e o professor.

No décimo segundo verso do cordel, aparece a palavra clarão.Você 
consegue perceber que ela lembra outra palavra? Repita devagar... 
clarão. Conseguiu descobrir? 

A palavra “luzinha” que está no 6.º verso apresenta-se no 
diminutivo  e  deriva de outra palavra. Qual é essa palavra?  

Os prefixos aparecem sempre no início das palavras, 
modificando seu sentido ou dando origem a novas 
palavras.

Os sufixos são acrescentados no final das palavras, 
modificando seu sentido ou dando origem a novas 
palavras.

Com seu colega, tentem separar as palavras a seguir, em duas 
colunas:	de	prefixos	e	de	sufixos.	Será	que	vamos	encontrar	
palavras	que	contenham	prefixos	e	sufixos	ao	mesmo	tempo?

Cangaceiro – engraçadas - desencontros – acampado – perturbado – 
imprevisto - desvalido

10

11

12

13

14

D3

 Professor, seus alunos poderão dizer claro ou clara. Eles devem 
chegar a essa informação por dedução, mas você pode ajudar 
no levantamento de hipóteses fazendo-os perceber que esta 
palavra vem de claro  que é primitiva.

Luzinha  deriva  de luz .           
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palavra prefixo palavra sufixo

Leia com atenção o trecho do poema de cordel seguinte.

Se nós vivemos por fora

Das coisas que o mundo adora

Da grande ambição que explora,

Ouro, prata e posição,

Temos, em nosso caminho,

Da mansa brisa, o carinho,

E de cada passarinho,

A mais sonora canção.

ASSARÉ, Patativa do. Minha viola. Academia Brasileira de Cordel. Disponível 
em: <http://www.ablc.com.br/>. <www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/

series/133321Anarrativa.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2012.

Qual é o assunto tratado no poema?

15

16
É uma comparação entre o modo de vida dos homens da cidade e o da natureza, visto por um nordestino.

engraçadas en engraçadas adas

desencontros des cangaceiro eiro

imprevisto im acampado ado

desvalido des perturbado ado

D6
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Com um colega, releiam o poema e juntos procurem perceber um 
sentimento claro nas palavras do poeta. Qual é esse sentimento? 
Discutam com outras duplas e o professor. Registrem.

Estudando um pouco sobre a vida do nordestino, você consegue 
compreender seu sofrimento com a seca que assola a região? 
Pesquise a respeito, registre em seu caderno e discuta com seu 
colega. O professor vai orientá-los. 

Leia para a classe o resultado da sua pesquisa e a opinião do seu 
colega. Ouça o que outros colegas têm a dizer. Registre no seu 
caderno o que for importante, caso seja algo novo.

Observe no 7.º verso do trecho do poema “Minha viola”, a palavra 
passarinho. Ela é escrita com nh. Procure no poema, outras 
palavras nas quais isso acontece. 

Ao pronunciarmos a última sílaba da palavra caminho, observe que 
o nh produz um único som. Com seu colega, tentem descobrir nas 
palavras do poema, outros possíveis pares de letras que possuam 
as mesmas características. Registrem abaixo e socializem com os 
demais colegas.

17

18

19

20

21

O sentimento é o amor pela terra onde nasceu, a proximidade com a natureza que o autor não troca por nenhuma 
riqueza do “mundo afora”, ou seja, por qualquer outro lugar.

Caminho, carinho.

Mundo, que, grande, ambição, nosso, caminho, mansa, carinho, passarinho, canção.

D4
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Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um 
único som.

Exemplos:  ss, rr, lh, nh, ch, sc, xc, sç, gu, qu, am, an, em, 
en, im, in, om, on, um, un. 

Lembrete: no final das palavras, am, em, in não são 
dígrafos porque representam dois sons. Ex: comeram, 
também, bebiam, etc.  Os encontros em qu- e gu- só serão 
dígrafos se seguidos de -e- ou -i-, e ainda o -u- não for 
pronunciado.

Vamos brincar com os dígrafos em duplas.

• Cada aluno deve recortar  do Material de Encarte 
os dígrafos que mais usamos, rr, ss, lh, nh, ch e sc e 
colocá-los em um saquinho ou caixa que não seja transparente.

• Cada	participante	fica	com	o	seu	joguinho	de	dígrafos.

• O primeiro participante retira um cartão do joguinho, diz qual 
dígrafo pegou e o outro fala três palavras que contenham o 
dígrafo sorteado. É preciso registrar cada palavra em uma folha 
individual. Caso não se lembre de três, poderá registrar uma ou 
duas palavras.

• O segundo participante realiza o mesmo procedimento, 
registrando também as palavras ditas na sua folha. 

• A dinâmica se repete agora com o sorteio de um novo dígrafo.

• Quando o mesmo dígrafo for sorteado as palavras ditas e 
escritas precisam ser diferentes.

• O	jogo	termina	quando	acabarem	os	cartões	e	for	verificado	
quem conseguiu registrar mais palavras.

Sugestão: Após a revisão do professor, reescrevam todas as 
palavras escritas com os diferentes dígrafos em um cartaz, para 
poderem consultar em outras oportunidades.

22
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Leia o poema de cordel.

O mestre e o escorpião 

Certo mestre do oriente

Andava tranquilamente

Na beira dum riachão

Por ali acabou vendo

Nas águas se debatendo

Um pequeno escorpião

Querendo prestar ajuda

Ele sente dor aguda

Ao pegar dito animal

Notando que foi picado

Solta, de pronto, o danado

Que cai no mesmo local

Após outra tentativa

A criatura é nociva

Fere o mestre novamente

Alguém diz: “que teimosia

Mestre, gosta de agonia?

É bravio, não mais tente...”

Fala o mestre: “com certeza

É da sua natureza

Picar alguém que lhe encosta

23
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É da natureza minha

Ajudar, camaradinha

Não se muda essa proposta”

Então, ele pega um galho

Pra completar seu trabalho

Pondo o bicho em segurança

Em	terra	firme	coloca

Seu prazer isso provoca

Continua a sua andança

Disponível em: http://universodocordel.blogspot.com.br/search/label/LENDAS%2FF%
C3%81BULAS%2FMITOLOGIA>. Acesso em: 23 jul. 2012.

Junto com um colega, releiam o texto e descubram se há palavras 
cujo	significado	deconheçam.	Tentem	compreender	seu	sentido	
pelo contexto. Se for necessário, usem o dicionário.

Proponha que outro grupo de colegas aproxime-se de vocês, para 
que cada um leia uma estrofe do poema. A leitura precisa ser 
lenta, para que os ouvintes acompanhem o ritmo das rimas e 
compreendam bem as palavras. Ensaiem em voz baixa antes da 
leitura. O professor vai coordenar essa atividade.

Em dupla, retirem do poema cinco palavras que vocês acham que 
são bonitas, que embelezaram o texto. Abaixo, reescrevam-nas e 
coloquem duas rimas para cada uma.

24
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Resposta pessoal.
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Substituam as palavras que vocês tiraram do texto pelas rimas que 
vocês	inventaram.	Observem	se	fica	engraçado,	feio	ou	bonito	e	
discutam porque algumas delas não deram certo. Registre após 
socializar o que descobriram.

Coloque sua opinião  a respeito do poema de cordel “O mestre e o 
escorpião”. Ao estudá-lo você percebeu que sentiu:

( ) medo do escorpião

( ) pena do mestre

( ) raiva do escorpião

( ) alegria pela resposta do mestre

No poema de cordel, no segundo verso “Andava tranquilamente” a 
palavra em negrito indica:

( ) tempo

( ) lugar

( ) modo

( ) afinalidade

A	figura	a	seguir	é	uma	xilogravura,	que	ilustra	a	capa	de	um	livro	
e conta a história das imagens. A partir dela, com seu colega, 
elaborem um texto em prosa,  com a opinião de vocês, deixando 
claro qual  seria o conteúdo que estaria no interior desse livro.

27
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Quando acontecem substituições de palavras, ainda que sejam sinônimos, é preciso garantir que 
elas estejam no mesmo contexto, no assunto do qual fala o poema.

Resposta pessoal.
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Para	isso,	fiquem	atentos,	pois	o	professor	vai	orientar	a	pesquisa	
sobre a vida nordestina e os porquês de ela ser difícil para o 
povo	do	sertão,	a	fim	de	que	vocês	tenham	argumentos	reais	ao	
escrever. Usem a imaginação.
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Para não esquecerem os passos importantes antes da produção de 
textos façam:

Planejamento: pensar quem fará parte do grupo, de 
onde partir, como iniciar a escrita já que o tema foi dado, 
qual será o foco da escrita depois de ouvir a fala do 
professor.

Escrita: é preciso respeitar as ideias do colega, observar 
se os autores do texto serão só narradores observadores 
ou farão parte do texto, obedecer a sequência dos fatos, 
o tempo dos verbos. Não esquecer dos parágrafos, de 
escrever preenchendo a linha do caderno até o fim, de 
colocar vírgulas e pontos adequadamente.

Revisão: leitura calma e silenciosa. Melhorar o texto com 
palavras novas, ortografia correta, dar sentido no que se 
está desenvolvendo.

Reescrita: passar a limpo para nova leitura e possível 
correção. Trocar o texto com outros colegas para que eles 
opinem a respeito de sua versão.

Com o texto devidamente corrigido e passado a limpo, vocês 
estarão prontos para fazer a leitura em voz alta para toda a turma. 
Será uma apresentação organizada pelo professor.

Você já conhece a história de “A cigarra e a formiga”, leia a versão 
em prosa a seguir, de Monteiro Lobato.

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do 
formigueiro. 

Só parava quando cansadinha; e seu divertimento era observar as 
formigas na eterna faina de abastecer as tulhas.

Mas	o	bom	tempo	afinal	passou	e	vieram	as	chuvas.

Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas.

31
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A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em 
grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com 
uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. 

Bateu – tique, tique, tique...

Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina.

— Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga suja de 
lama e a tossir.

— Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu...

A formiga olhou-a de alto a baixo.

— E que fez durante o bom tempo que não construiu a sua casa?

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de 
tosse.

— Eu cantava, bem sabe...

— Ah!... exclamou a formiga recordando-se. Era você então que 
cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas?

— Isso mesmo, era eu...

— Pois entre, amiguinha! 

— Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos 
proporcionou. 

— Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 

— Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil 
cantora! 

— Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau 
tempo.

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos 
dias de sol.

LOBATO, Monteiro. A cigarra e as formigas. In: ______. Fábulas. São Paulo: Globo, 2008. p. 
12.
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Descubra com seu colega se no texto há palavras que vocês 
desconhecem	o	significado.	Procurem	compreendê-las	pelo	
contexto. Se necessário, usem o dicionário. 

Faça a leitura do texto “A cigarra e a formiga” de La Fontaine no 
Caderno de Leitura. Releia a versão de Monteiro Lobato e responda 
qual dos dois textos você achou mais interessante. Por quê? 

No texto de Monteiro Lobato, os verbos que fazem parte da 
conversa  da cigarra e da formiga, no segundo e no último 
parágrafos, estão no tempo:

( ) Presente

( ) Passado

( ) Futuro

Eles referem-se à:

( ) 1.ª pessoa

( ) 2.ª pessoa

( ) 3.ª pessoa

34
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Entre os versos, o autor coloca sua opinião pessoal a respeito da 
cigarra. Releia o poema com um colega e grifem as expressões que 
sugerem isso.  Registrem e socializem com a turma, o professor 
também vai participar.

A literatura é interessante, envolvente, mágica... Observe o 
que acontece com o mesmo texto “A cigarra e a formiga” de La 
Fontaine, nas mãos do cordelista Severino José.

Leia com atenção.

 A cigarra e a formiga 

Aquele que trabalha

E guarda para o futuro

Quando chega o tempo ruim

Nunca	fica	no	escuro

Durante todo o verão

A cigarra só cantava

Nem percebeu que ligeiro

O inverno já chegava

E quando abriu os olhos

A fome já lhe esperava

E com toda humildade

À casa da formiga foi ter

Pediu-lhe com voz sumida

38

39

D11

Os alunos podem dizer: cansadinha, pobre, sem abrigo no seu galhinho seco, manquitolando, com 
uma asa a arrastar, toda tremendo, alegre cantora.
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Alguma coisa pra comer

Porque a sua situação

Estava dura de roer

A formiga então lhe disse

Com um arzinho sorridente

Se no verão só cantavas

Com sua voz estridente

Agora aproveitas o ritmo

E dance um samba bem quente.

JOSÉ, Severino. A cigarra e a formiga. São Paulo: Editora Hedra, 2004. Disponível 
em: <http://educacao.uol.com.br/portugues/fabula-animais-dao-licao-de-moral.

jhtm>. Acesso em: 24 jul. 2012.

Com	seu	colega,	verifiquem	se	vocês	desconhecem	o	significado	de	
alguma palavra do poema. Procurem compreendê-la pelo contexto. 
Usem o dicionário, se houver necessidade.

O poeta utiliza, no poema, um verso que faz referência ao Brasil. 
Você conseguiu descobri-lo?  Como? Registre nas linhas abaixo.

As fábulas sempre têm uma moral da história. Na literatura de 
cordel não é diferente. Você consegue descobrir a localização da 
moral da história no texto de Severino José? Registre-a abaixo.

40

41

42

D3

D4

O último verso fala do samba que nasceu no Brasil, de uma mistura de ritmos africanos. 

Aquele	que	trabalha	/E	guarda	para	o	futuro	/	Quando	chega	o	tempo	ruim	/	Nunca	fica	no	escuro.

D1
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Atenção:

A moral da história das fábulas, no cordel é apresentada 
sempre no início do poema em 4 versos. As rimas estão 
na última palavra dos 2.º, 4.º e 6.º versos. O 1.º, 3.º e 5.º 
versos não rimam.

A partir do que foi estudado na unidade, junto com um colega, 
escolham uma fábula, para ser transformada em cordel que fará 
parte	de	um	livro	que	será	exposto	no	pátio	da	escola,	a	fim	de	
que todos os alunos e a comunidade escolar possam apreciá-lo. O 
professor vai orientá-los na pesquisa.

Lembrem-se de que é necessário pensar:

Em relação à escrita do cordel Sim Não
A escolha da fábula foi da dupla?
Foram garantidas palavras que favorecem a musicalidade, a melodia 
do poema?
O poema está organizado em versos? As rimas ajudam a marcar o 
ritmo?
As personagens estão claras? 
A moral da história está presente nos 4 primeiros versos?
Você se lembrou de atender às características para criar o cordel?
Ficou garantida a mesma pessoa verbal desde o início: ele(a), 
eles(as), nós, eu?
As palavras, a gramática e a pontuação estão corretas?
O poema está agradável para leitura? Ele capta o interesse do leitor 
desde o início?

Voltem ao quadro que está na atividade 31 e apliquem as 
orientações corretamente na nova produção.

Façam	a	revisão	final	e	preparem-se	para	elaborar	o	primeiro	livro	
de cordel de sua vida! 

Os livros de cordel deverão ser expostos, no pátio, para que 
todos vejam o resultado das atividades do 4.º ano. Caprichem nos 
desenhos que poderão ser pintados com guache preto, giz de cera 
ou tinta nanquim. Não se esqueçam dos nomes dos autores!

  Bom trabalho!
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Leia o texto a seguir:
Leandro Gomes de Barros, grande escritor da Literatura de Cordel, filho 

de Pombal, Estado da Paraíba, escreveu a respeito do ceguinho anônimo, que, 
após a morte de sua mãe e guia, chorou, com os olhos d’alma, seu infortúnio: 

Já tive muito prazer, 
Hoje só tenho agonia! 
Não sinto porque sou cego, 
Eu sinto é falta do guia! 
  
Quando mamãe era viva, 
Eu era um cego que via! 

Disponível em: <http://www.bahai.org.br/cordel/generos.html>. Acesso em: 26 julho 2012.

Marque a alternativa correta:
De acordo com as características da literatura de cordel, as rimas estão: 

A (    ) no 1.º, 2.º e 3.º versos
B (    ) no 2.º, 4.º e 6.º versos
C (    ) no 2.º, 3.º e 6.º versos
D (    ) no 4.º, 5.º e 6.º versos

No último verso, o poeta escreve: “Eu era um cego que via”. 
Ele quer dizer com essas palavras que:

A (    ) ele não é cego
B (    ) ele é cego de agonia
C (    ) ele enxergava por meio das orientações da mãe 
D (    ) ele tinha um cachorro de guia

X

X

D3 - D4
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tantos

Na indústria
e no comércio...

números!

Roda de
Conversa

Como o empregado de uma indústria 
está envolvido com os números?

Quem desconhece números e 
operações pode trabalhar no comércio? 
Como?
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Leia a notícia da cidade de Piripiri, no Estado do Piauí.

Momento natalino movimenta comércio de 
Piripiri 

22/12/2009 — 11h49min 

A expectativa não poderia ser melhor às vésperas do Natal. Estima- 
-se que durante toda esta semana mais de 10 mil pessoas circulem 
pelo centro de Piripiri à procura dos últimos presentes. Em entrevista, 
o presidente da Associação dos Comerciantes e Industriais de Piripiri 
(ACIP/CD), disse que há ainda uma expectativa muito boa, mas as 
vendas ainda não superaram as do ano passado.

[...]
NERES, Ezequiel. Momento natalino movimenta comércio de Piripiri. Portal Piripiri-

40graus.com, 22 dez. 2009. Disponível em: <http://piripiri40graus.com/3678_momento-
natalino-movimenta-comercio-de-piripiri-.html>. Acesso em: 26 ago. 2012.

1

Hora do
desafio

Na plantação, na produção, no 
comércio e no tráfego, lá estão 
eles... nossos companheiros 
inseparáveis – os números, com 
suas infinitas mensagens!
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centro de Piripiri.
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a) Em que data foi publicada essa notícia?

b) A que horas a notícia foi divulgada?

c) Se no período de uma semana estima-se que circulem 10 mil 
pessoas pelo centro de Piripiri, quantas pessoas circulam por dia, 
aproximadamente?

d) Decomponha esse número em classes e ordens.

e) Escreva esse número por extenso.

Foi publicada em 22 de dezembro de 2009.

Foi divulgada às 11h49min

1 4 2 8

1.ª ordem: 8 unidades 

2.ª ordem:  2 dezenas

3.ª ordem: 4 centenas

4.ª ordem: 1 unidade de milhar

Aproximadamente 1428 pessoas.

Mil quatrocentos e  vinte e oito.
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f) Um dia da semana corresponde a que fração da semana?

Leia a notícia a seguir.

Indaiatuba tem taxa de desemprego inferior 
à média da RMC

Publicação: 01/06/2010 — 17h06min

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) divulgou 
que em Indaiatuba, no período de janeiro a abril, há 54 312 pessoas 
empregadas com carteira assinada e 49 426 trabalhadores sem 
carteira assinada, somando o total de 103 738 trabalhadores. A 
População Economicamente Ativa (PEA), que são pessoas entre 14 a 65 
anos, é de 105 818 pessoas. “Levando em consideração o número de 
habitantes de Indaiatuba, que é estimado em 195 654, conseguimos 
em Indaiatuba uma taxa de desemprego de 2,0%, um número 
baixo em relação a outras cidades da Região Metropolitana de 
Campinas”, ressalta o coordenador do Departamento de Economia 
da Acic. Em toda Região Metropolitana de Campinas, o número de 
desempregados é de 82 271 e a taxa de desemprego é de 5,2%.

FERNANDES, Laís. Indaiatuba tem taxa de desemprego inferior à média da RMC. Portal 
Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 1 jun. 2010. Disponível em: <http://www.indaiatuba.

sp.gov.br/governo/imprensa/noticias/11213/>. Acesso em: 26 ago. 2010. (Adaptado).

a) Quando foi publicada essa notícia?

b) Essa notícia foi divulgada pela manhã ou à tarde?

c) O período de janeiro a abril corresponde a quantos meses?

2

1
7

Em 01 de junho de 2010.

Corresponde a       . 

Foi divulgada à tarde.

Esse período corresponde a 4 meses.
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d) Esse período corresponde a que fração do ano?

e) Destaque todos os números naturais do texto e copie-os em 
ordem crescente.

f) Faça a aproximação da porcentagem de desempregados da 
Região Metropolitana de Campinas e represente-a na malha 
quadriculada. Utilizando outra cor, represente a porcentagem de 
desempregados de Indaiatuba.
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g) Qual é a diferença, em porcentagem, entre as duas taxas?

h) Qual é a diferença entre as pessoas que trabalham, com carteira 
assinada, e as que trabalham sem ter registro em carteira?

i) Faça a decomposição do número que representa a população 
economicamente ativa de Indaiatuba.

j) Qual o valor posicional do algarismo 8 nas duas posições que 
ocupa nesse número?

Em Indaiatuba, o setor industrial é o que mais tem empregos com 
registros, tendo 22 842 vagas, seguido do setor de serviços com 
16 123 e do comércio com 11 173 empregos. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento, Indaiatuba se destaca no meio industrial, não 
só pela sua posição logística, mas também porque a formação de 
mão de obra é um fator também preponderante para a vinda de 
indústrias para a cidade.
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5,2% - 2% = 3,2%

54 312 - 49 426 = 4 886

105 818 = 100 000 + 5 000 + 800 + 10 + 8
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a) Qual é o total de vagas para emprego disponível em Indaiatuba?

b) Qual é a diferença entre as vagas disponíveis na indústria e as do 
comércio?

c) Mateus trabalha no setor industrial e recebe R$ 2 520,00 de 
salário. Com      do salário ele paga a prestação da casa própria. 
Quanto resta para as outras despesas?

d) Da quantia restante, Mateus gasta      em alimentação, produtos 
de higiene e transporte. Quanto gasta nesses itens? 

1
3

1
2

O total de vagas é de 50 138.

22 842 – 11 173 = 11 669. A diferença é de 11 669.

2 520/3= 840 – valor da prestação.
2 520 - 840 = 1 680  - valor que restam para outras despesas.
Resp. Restam para as outras despesas R$ 1680,00.

1 680/2 = 840 

Resp. Gasta em produtos de higiene e transporte R$ 840,00.
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e) Quanto restou para lazer, educação e vestuário?

f) Isabela, irmã de Mateus, trabalha no comércio da cidade. Seu 
salário é de R$ 1 800,00. Para organizar suas despesas ela fez o 
seguinte planejamento: 

Aluguel:  .................................................................................. 30%

Alimentação e higiene:  ............................................................. 30%

Água, luz e telefone:  ..................................................................3%

Transporte:  .............................................................................. 10%

Medicamentos e vestuário:  ..........................................................7%

Poupança:  ................................................................................ 10%

Quanto lhe sobrou para lazer e despesas eventuais?

g) Represente o planejamento de Isabela:

em forma de fração decimal em forma de número decimal

1 680 – 840 = 840 

Resp. Restaram para lazer, educação e vestuário R$ 840,00.

10%

0,30

0,03

0,07

0,30

0,10

0,10

30
100

30
100

3
100

10
100

7
100

10
100
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h) Represente o planejamento de Isabela na malha quadriculada, 
utilizando cores diferentes para cada item.

i) Agora, registre as quantias que serão gastas em cada item.

Aluguel: R$  ________________

Alimentação e higiene: R$  ________________

Água, luz e telefone: R$  ________________

Transporte: R$  ________________

Medicamentos e vestuário: R$  ________________

Poupança: R$  ________________

Lazer e despesas eventuais: R$  ________________

✖ Aluguel

✖ Alimentação e higiene

✖ Transporte

✖ Poupança

✖ Água, luz e telefone

✖ Medicamentos e vestuário

✖ Sobra

540,00

54,00

126,00

540,00

180,00

180,00

180,00
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j) Confira	os	resultados	na	calculadora.

k) Represente	no	gráfico	o	planejamento	de	Isabela.

Indaiatuba também conta com os serviços do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador). O PAT é vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento, a qual possui o cadastro das vagas disponíveis 
nas empresas da cidade, além do acompanhamento do candidato a 
essas vagas. 

a) Faça uma pesquisa no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) 
e registre 10 tipos de vagas solicitadas pelas empresas da região. 
Organize	um	gráfico	com	esses	dados.

4
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Professor: traga jornais para a sala de aula para a realização da pesquisa 
com os alunos.
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Uma indústria de confecção de Indaiatuba produziu 600 jaquetas, 
802 calças e 950 blusas no período de um dia. Dessa produção 25% 
saiu com defeito e foi doada para uma instituição de caridade. O 
restante foi distribuído igualmente para as lojas de 9 municípios.

a) Quantas peças saíram com defeito?  ________________________

b) Quantas peças cada município recebeu?  ____________________

c) Quantos conjuntos seria possível compor com calça, jaqueta e 
blusa, caso não tivessem apresentado defeito?  ______________

d) Quantas peças sobrariam de cada item?  ____________________

Zilda comprou um fogão, numa loja de eletrodomésticos de 
Indaiatuba, no valor de  R$ 470,00. Deu R$ 85,00 de entrada e o 
restante pagará em prestações no cartão. Qual é o valor de cada 
prestação?

5
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588 peças.

196 peças.

600 conjuntos.

Sobrariam 202 calças e 350 blusas.

470,00 – 85,00 = 385,00
385/5= 77
Resp. O valor de cada prestação é R$ 77,00.
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a) Eduardo comprou uma bicicleta no valor de R$ 500,00. Teve 50% de 
desconto, pois a loja estava com uma mega promoção,  o restante 
pagou em 10 prestações iguais. Qual o valor de cada prestação?

b) Cristina	comprou	um	liquidificador	no	valor	de	R$	125,00	e	
uma máquina de lavar roupas que custou o triplo do preço do 
liquidificador.	Quanto	foi	a	despesa	de	Cristina	nessa	loja?

 

Leia	as	informações	do	gráfico	e	verifique	quantos	brinquedos	
foram vendidos por uma loja de um shopping da cidade, no mês de 
outubro.

7
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500/2= 250,00
250/10= 25
Resp. O valor de cada prestação é R$ 25,00.

125	(	liquidificador)	x	3=	375	(	máquina	de	lavar	roupas)
125 + 375= 500
Resp. A despesa total de Cristina nessa loja foi de R$ 500,00. 
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Brinquedos Quantidade

Bonecas 1 500

Bolas 2 250

Skates 999

Jogos 3 500

Video games 750

Bicicletas 250

Carrinhos 3 000

Quantidade (unidades)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Brinquedos
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a) Quantos brinquedos foram vendidos no mês de outubro?

b) Quantos brinquedos sobraram, se a loja tinha um estoque de 
15 000 unidades?

c) Quais foram os brinquedos mais vendidos?

d) Qual o brinquedo que vendeu menos unidades?

e) Qual a diferença entre o brinquedo que vendeu mais e o que 
vendeu menos?

1 500 + 2 250 + 999 + 3 500 + 750 + 250 + 3 000 = 12 249

Resp. Foram vendidos no mês de outubro 12 249 brinquedos.

15 000 – 12 249 = 2 751

Resp. Sobraram na loja 2 751 brinquedos.

3 500 - 250 = 3 250
Resp. A diferença é de 3 250.

Os brinquedos mais vendidos foram os jogos.

O brinquedo que vendeu menos unidades foi bicicleta.
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Nelson trabalha na economia informal como jardineiro. No 5..º 
bimestre do ano, Nelson trabalhou 18 dias no mês de setembro, 
e	21	dias	no	mês	de	outubro.	Qual	foi	a	sua	renda	no	final	do	
bimestre se recebeu R$ 65,00 por dia? 

Observe como Janaína resolveu a questão:

65,00 x (18 + 21) =

65,00 x 39 = R$ ___________

Joel resolveu de outra maneira:

65,00 x (18 + 21) =

65,00 x 18 + 65,00 x 21 =

__________ + __________ = __________

a) Quanto Nelson recebeu no mês de setembro?  ________________

b) Quanto recebeu no mês de outubro?  _______________________

c) Quanto recebeu no bimestre?  _____________________________

Joel aplicou a propriedade distributiva da multiplicação, isto é, para 
multiplicar um número por uma adição, multiplicamos esse número 
pelas parcelas, uma de cada vez, e somamos os resultados obtidos.

8

R$ 1 170,00

R$ 1 365,00

R$ 1 170,00 + R$ 1 365,00 = R$ 2 535,00.

2 535,00

1 170,00 1 365,00 2 535,00
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Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, calcule 
quanto Irene ganhou num trimestre de trabalho.

Irene trabalha como diarista. No mês de julho trabalhou 19 
dias, no mês de agosto trabalhou 23 dias, e no mês de setembro 
trabalhou	25	dias.	Qual	foi	a	sua	renda,	no	final	do	trimestre,	se	
recebeu R$ 72,00 por dia?

a) Quanto recebeu em julho?  ________________________________

b) Quanto recebeu em agosto? _______________________________

c) Quanto recebeu em setembro?  ____________________________

d) Da renda do mês de julho, Irene gastou      com alimentação. De 
quanto foi o gasto nesse item?  ____________________________

e) No mês de agosto, gastou      em alimentação e transporte. De 
quanto foi o gasto nesses itens?  ___________________________
 

9

1
4

1
3

72,00  x ( 19 + 23 + 25)=
72,00 x 19 + 72,00 x 23 + 72,00 x 25=
1 368,00  +  1 656,00  +  1 800,00= 4 824,00 

Resp.	No	final	do	trimestre	Irene	recebeu	R$	4	824,00.

R$ 1 368,00

R$ 1 656,00

R$ 1 800,00

1 368/4= R$ 342,00

1 656/3 = R$ 552,00
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O Parque Ecológico de Indaiatuba “corta” a cidade em 80% da sua 
totalidade. São 15 quilômetros de pistas de caminhadas e cooper, 
além de ciclovias. Hoje, tornou-se o maior Parque Ecológico em 
extensão no Brasil.

a) A quantos metros correspondem 15 km?  ____________________

b) Adriana caminha 5,5 km por dia nas pistas do Parque Ecológico. 
Quantos	quilômetros	terá	percorrido	no	final	do	mês	se	for	
caminhar todos os dias?

10
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a
5,5 Km = 5 500 m
5 500 x 30 = 165 000 m
165 000/100 = 165 Km

Resp.	Terá	percorrido	no	final	do	mês	165	Km.

1 000 m = 1 Km
15 Km = 15 000 m
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c) Represente na malha quadriculada a parte da cidade de 
Indaiatuba	que	é	beneficiada	pelo	Parque	Ecológico.

 

d) A	cidade	de	Indaiatuba	é	beneficiada,	em	80%,	pelo	Parque	
Ecológico. Registre esse percentual em:

• número decimal:  _______________________________________

• fração decimal:  ________________________________________

0,80

80
100
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Assinale a resposta correta.

Se João recebe R$ 620,00 por mês,        do seu salário corresponde a:

A (    ) R$ 154,00

B (    ) R$ 204,00

C (    ) R$ 124,00

D (    ) R$ 175,00

20% de R$ 750,00 corresponde a:

A (    ) R$ 200,00

B (    ) R$ 150,00

C (    ) R$ 100,00

D (    ) R$ 250,00

Pense e 
 responda

1
5

X

X
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Algumas

Grandes
medidas!
receitas!

Roda de
Conversa

Você já observou o preparo de algum 
alimento? Qual? Como foi preparado?

Que medidas são utilizadas para 
preparar receitas de pães, bolos, doces e 
salgados?

É possível preparar alimentos sem 
utilizar medidas? Como?



82

Uma medida de açúcar, uma 
dose de capricho, uma pitada de 
carinho! Está pronta a refeição! 
Agora, é só dividi-la com amor e 
dedicação!
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Leia os textos Do grão nasceu a farinha e O pão na França, que se 
encontram no Caderno de Leitura. 

a) Destaque as medidas citadas no texto.

Baguete é o legítimo pão francês, mede 80 centímetros de 
comprimento.

b) Quantos centímetros faltam para uma baguete completar 1 
metro?   ________________________________________________

1

Centímetro – grama – triplo – tonelada.

1 m = 100 cm.
100 - 80 = 20 cm
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Os franceses, de acordo com pesquisa divulgada, consomem diariamente 
160 gramas de pão — é possível que seja o triplo do consumo 

brasileiro, chegando num total de 3,4 milhões de toneladas ao ano.

c) Se os franceses consomem 160 gramas de pão diariamente, o 
que corresponde ao triplo do consumo dos brasileiros, quantos 
gramas de pão os brasileiros consomem, aproximadamente, por 
dia? 

d) Qual a diferença entre o consumo de pão dos franceses e dos 
brasileiros, diariamente?  _________________________________

e) Quantos gramas faltam para que o consumo diário dos franceses 
complete      quilo?  ______________________________________

f) Quantos gramas faltam para que o consumo diário dos brasileiros 
atinja      quilo?  _________________________________________

Usamos a tonelada para medir grandes quantidades de massa.
1 t = 1 000 kg

Como medir o consumo de tanto pão?

Quando pesamos um corpo (objeto, produto), estamos medindo a 
quantidade de matéria que ele possui.

O grama (g) é a unidade fundamental das medidas de massa. 
Entre as unidades de medidas maiores que o grama, a mais utilizada é o 

quilograma (kg).
Entre as unidades de medidas menores que o grama, a mais utilizada é o 

miligrama (mg).
As medidas de massa seguem as mesmas regras do sistema de numeração 
decimal, isto é, são agrupadas de 10 em 10, como demonstra o quadro.

2

1
2

1
2

160/3 = 53,33 
Resp. Os brasileiros consomem aproximadamente 53 gramas.

160 – 53 = 107 gramas.

500 g – 160 g = 340 gramas.

500 g – 53 g = 447 gramas.
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Múltiplos 
(medidas maiores que o grama)

Unidade 
fundamental

Submúltiplos 
(medidas menores que o grama)

Quilograma 

kg
Hectograma 

hg
Decagrama 

dag
Grama 

g
Decigrama 

dg
Centigrama 

cg
Miligrama 

mg

1 000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g

A leitura e a representação das medidas de massa são feitas do 
mesmo modo que as medidas de comprimento.

a) Complete o quadro com as informações.

Consumo de 
pão no período 

de um mês

Quantos 
gramas

Quantos 
quilogramas Lê-se

Franceses

Brasileiros

Diferença entre 
eles

Os	alunos	da	sala	de	Camila	fizeram	uma	pesquisa	de	receitas	de	
pães. Leia a receita que Camila levou para a escola.

Pão caseiro 
Tempo de preparo: 2h40min - Rendimento: 5 porções

Ingredientes  
• 2 copos e      de água morna
• 2 colheres de sopa de açúcar         

3

1
2

160 g

53 g

117 g

0,160 kg

0,053 kg

0,117 kg

Cento e sessenta gramas.

Cinquenta e três gramas.

Cento e dezessete gramas.
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• 1 colher de sal
• 1 ovo
• 1 copo de óleo
• 1 kg de farinha de trigo
• 50 g de fermento de padaria 

Modo de Preparo 
1. Misture o fermento na água morna. 
2.	Leve	ao	liquidificador:	o	açúcar,	o	óleo,	o	sal,	o	ovo	e	a	água	

com o fermento. 
3. Bata por alguns minutos. 
4. Coloque em uma bacia grande esta mistura e acrescente o 

trigo aos poucos, misturando com as mãos (a quantidade de 
trigo	suficiente	se	dá,	quando	a	massa	não	grudar	em	suas	
mãos). 

5. Deixe crescer por 1 hora. 
6. Divida a massa em partes e enrole os pães. 
7. Deixe crescer novamente por 40 minutos. 
8. Leve para assar por mais ou menos 30 minutos. 
9. Se desejar, substitua o óleo por banha. 
10. Acrescente à massa já pronta torresmo ou linguiça.
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b) Leia a receita que Eduardo pesquisou e levou para a escola.

Pão doce caseiro 
Tempo de preparo: 2h - Rendimento: 3 porções

Ingredientes  
• 1 kg de trigo
• 2 ovos
• 1 colher (sopa) de sal
• 6 colheres de açúcar
• 2 copos (250 ml) de leite morno
• 3 colheres (sopa) rasas de fermento granulado para pão
•     copo de óleo 

Modo de Preparo 
1. Faça um mingau com 4 colheres de trigo, o sal, 2 colheres de 

açúcar, o fermento de pão e o leite morno, e deixe crescer um 
pouco. 

2. Coloque em uma bacia os 2 ovos, o óleo, o restante do açúcar 
e o mingau que foi preparado, acrescentando aos poucos o 
trigo, até dar o ponto. 

3. Deixe crescer até dobrar de volume. 
4. Enrole ou faça tranças, espere mais alguns minutos e asse. 
5. Depois de assado, passe em cima do pão um meladinho de açúcar.
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c) Complete o quadro com as medidas utilizadas para realizar as 
receitas de pães.

Medidas
Instrumento 

utilizado

Tipo de medida 
(padronizada, não 

padronizada)1..ª receita 2..ª receita

Na receita do pão doce caseiro, encontramos essa medida: 2 
copos	(250	ml)	de	leite	morno.	Você	sabe	o	que	significa	essa	
medida 250 ml?

ml é uma unidade de medida que equivale a milésima parte do litro, 
isto é, dividindo um litro em 1 000 partes iguais, cada parte é  

1 mililitro – ml.

Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos como unidade 
de medida o litro – l. 

4

2 copos de leite

3 colheres (sopa) de 
fermento

1 colher (sopa) de 
sal

½ copo de óleo

1 kg de trigo

6 colheres de açúcar

2 copos e ½ de água

2 colheres de sopa 
de açúcar 

1 copo de óleo

1 kg de farinha de 
trigo

50 g de fermento de 
padaria

1 colher de sal

copo

colher de sopa

colher de sopa

copo

balança

balança

colher

não padronizada

não padronizada

não padronizada

não padronizada

 padronizada

padronizada

não padronizada
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A leitura e a representação das medidas de capacidade são feitas do 
mesmo modo que as medidas de comprimento e de massa.

a) Seguindo o exemplo das medidas de massa, complete o quadro 
das medidas de capacidade.

Múltiplos 
(medidas maiores que o litro)

Unidade 
fundamental

Submúltiplos 
(medidas menores que o litro)

Quilograma 

Quilolitro 

kl

Hectograma 

Hectolitro

hl

Decagrama 

Decalitro 

dal

Grama 
Litro 

l

Decigrama 

Decilitro 

dl

Centigrama 

Centilitro 

cl

Miligrama 

Mililitro 

ml

b) Colete embalagens de produtos (alimentos, bebidas, 
medicamentos), que apresentam medições em mg e ml.

c) Troque ideias com os colegas e descubra as medidas equivalentes 
em mililitros.

     do litro =  _____________________

     do litro =  _____________________

1 litro =  _________________________

1 litro e     =  _____________________

d) Represente as medidas usando números decimais.

4 l e 250 ml  =  ____________________

1 l e 300 ml =  ____________________

1
2

1
2

3
4

1 000 l

500 ml

750 ml

1 000 ml

1 500 ml

4,250 ml

1,300 ml

0,1 l10 l 0,001 l100 l 0,01 l1 l
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2 l e 750 ml =  ____________________

500 ml =  _________________________

850 ml =  _________________________

e) Paulo precisa tomar 500 mg de um medicamento. Só encontrou 
comprimidos de 250 mg. Como poderá resolver o problema?

f) Magali comprou 250 g de pão. Quantos pacotes de 250 g de pão 
deverá comprar para ter 1 kg?

Nos tempos difíceis, se os operários franceses quisessem continuar 
consumindo pão, deveriam desembolsar em torno de 88% de seus 
salários.

a) Pinte na malha quadriculada a porcentagem que os operários 
gastariam para comprar pão.

b) Quanto sobraria para os outros gastos?

5

2,750 ml

0,500 ml

0,850 ml

Tomando dois comprimidos.

Deverá comprar 4 pacotes.
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c) Faça uma pesquisa de preço do quilo do pão francês. 
 
Se um brasileiro consome aproximadamente 50 g de pão 
diariamente, quanto gastará no período de um mês?

 
 
Se um brasileiro consumisse a mesma quantia de pão que os 
franceses, quanto gastaria no período de um mês?

Observe a imagem dos pães que Magali fez para o lanche de 3 dias.

a) Magali repartiu cada pão em 10 partes iguais. Registre a quantia 
de pão consumida em cada dia.

Dias Número 
decimal

Fração 
decimal Sobrou

1..º dia — 5 décimos

2..º dia — 9 décimos

3..º dia — 3 décimos

6
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 50 x 30 = 1 500 g
1 500 g / 1 000 = 1,5 kg
1,5 kg x o preço do quilo do pão.

160 g x 30 = 4 800 g por mês
4 800 g / 1 000 = 4,8 kg
4,8 kg x o preço do quilo do pão.

0,5

0,9

0,3
3
10

7
10

9
10

1
10

5
10

5
10
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Assinale a alternativa correta.

Quantos gramas tem 1 kg?

A (    ) 1 000 g

B (    ) 1 500 g

C (    ) 250 g

D (    ) 500 g

200 ml de leite é a:

A (    ) terça parte do litro.

B (    ) quarta parte do litro.

C (    ) quinta parte do litro.

D (    ) metade do litro.  

Pense e 
 responda

X

X
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das

A

linguagem
formas

Roda de
Conversa

É possível se comunicar por meio das 
formas? Como?

As formas apresentam mistérios que 
o homem ainda desconhece?
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Leia	o	texto	e	destaque	as	formas	que	os	cientistas	identificaram	
no planeta Saturno.

Sonda Cassini capta figuras geométricas 
misteriosas em Saturno

Cientistas vão analisar imagens porque ainda não sabem 
como o hexágono se forma

O Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (Agência Espacial 
Americana) informou  que a sonda Cassini, que também pertence 
à Agência Espacial Europeia (ESA), captou imagens de círculos 
sobrepostos e outras formas geométricas que não tinham sido 
detectadas até agora no polo norte de Saturno. 

1

Hora do
desafio

Para todo lado que você 
olhar, muitas formas 
encontrará! Observe a 
natureza, e por todas se 
encantará!

N
as

a

É a primeira vez 
que imagens desse 
tipo são registradas 
no polo norte de 
Saturno.
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As	figuras	estão	em	um	misterioso	formato	hexagonal	no	polo	norte	
do planeta e foram descobertas pela sonda Voyager da Nasa há 30 anos.

Kevin Baines, cientista especializado em temas atmosféricos do 
JPL, disse que as imagens revelam algo inédito.

— Trata-se de uma das coisas mais estranhas que já vimos em todo 
o sistema solar.

As imagens do hexágono, criado pelos feixes de luz que surgem 
do polo, revelam círculos que compartilham o mesmo centro e outras 
formas geométricas que ainda não tinham sido detectadas.

O	hexágono,	onde	estão	localizadas	as	figuras,	fica	no	polo	norte	
de Saturno, e seu diâmetro seria duas vezes o da Terra.

As câmeras da sonda, que têm maior resolução que as da Voyager, 
registraram as imagens do hexágono em janeiro, quando o planeta 
chegava a seu equinócio, época em que o dia tem exatamente a mesma 
duração da noite.

Os cientistas do JPL combinaram 55 imagens para criar um 
mosaico. Eles querem descobrir agora o que provoca a formação do 
hexágono, de onde surge sua energia e por que ele durou por tanto 
tempo. Além disso, estão interessados em resolver o mistério sobre 
uma grande mancha escura que aparece nas imagens em infravermelho 
captadas pela sonda. 

Baines disse que como Saturno não tem massas oceânicas ou de 
terra que compliquem o sistema meteorológico como ocorre na Terra, 
suas características dão aos cientistas boas condições para estudar os 
padrões de circulação atmosférica.

— Agora que podemos ver ondulações e formas circulares, em vez 
de manchas no hexágono, podemos tratar de resolver mistérios que nos 
ajudarão a responder dúvidas em nosso próprio planeta.

Disponível em: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/sonda-cassini-capta-
figuras-geometricas-misteriosas-em-saturno-20091210.html>.	Acesso	em:	12	ago.	2010.
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a) Complete o quadro descrevendo as formas citadas no texto.

Formas Descrição

Hexágono Polígono composto por 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices.

Círculo Figura plana circular
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b) Veja a seguir mais formas misteriosas no universo.

Spiral UFO na Noruega

Uma espiral misteriosa gigante de luz, que dominou o céu sobre 
a Noruega surpreendeu os especialistas — que acreditam que o 
espetáculo no espaço é um fenômeno inteiramente novo e astral. [...]

O espetáculo espiral — que durou dois minutos — foi visto por vastas 
áreas do país escandinavo com quase cinco milhões de habitantes. [...]

Disponível em: <http://www.anjodeluz.com.br/spiralufo.htm>. Acesso em: 31 ago. 2010. 
(Adaptado).

a) Descreva as formas geométricas mais frequentes no universo que 
podemos	identificar.

O homem sempre procurou copiar as formas da natureza, mas com 
a sua criatividade procurou novas maneiras de retratar o que via. 
Assim, passou a valorizar as formas geométricas e a retratar os 
objetos como se eles estivessem partidos. Todas as partes de um 
objeto eram representadas num único plano, como se o artista 
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- Espiral de luz = forma circular
- Estrelas = polígonos estrelados
- Sol, Lua = corpos redondos, aparecem na forma circular.
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visse vários ângulos do objeto ao mesmo tempo. Essa forma de 
representar denominou-se cubismo. Uma característica dessa 
fase do cubismo foi a utilização da colagem com a introdução de 
elementos no quadro, como letras, números, pedaços de jornal, 
vidros, madeira, etc.

a) Liste	as	figuras	bidimensionais	e	tridimensionais	que	você	
identifica	nessa	obra	e	descreva-as.

Nome Descrição

Tridimensionais
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LÉGER, Fernand. Composição com 
vaso azul. 1918.

- cilindros
- prisma ( face )

- Não apresentam arestas, vér-
tices e ângulos, pois são  corpos 
redondos.
- possui arestas, vértices e ângu-
los sendo que o número desses 
elementos dependerá da base.
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Bidimensionais

Observe o retrato cubista.

b) Agora você é o artista. Recorte um rosto de jornal ou revista 
e monte um retrato cubista utilizando recorte e colagem de 
figuras	geométricas	de	diferentes	cores.

c) Dê um título para sua obra e, com a ajuda dos colegas, organize 
uma exposição dos trabalhos.
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CAMBUÍ JUNIOR, Eduardo. Mulher Cubista. 2001. 
Óleo sobre colagem em tela, 30 cm x 40 cm.  

- retângulos
- círculos
- paralelogramos

- 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos.
-	figura	plana	circular,	não	apre-
senta lado, ângulos e vértices.
- 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos.
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Você já percebeu a mensagem que as formas comunicam?3
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a) Que	formas	você	identifica	nessas	imagens?	Que	mensagem	essas	
formas comunicam?

b) Leia o texto e recorte as logomarcas do Material 
de Encarte, colando-as conforme a mensagem que 
transmitem.

Sabendo	o	significado	das	formas,	podemos	entender	o	
significado	de	uma	logomarca.

Linhas retas — são mais racionais, estão ligadas ao pensar.

Linhas curvas	—	são	mais	emocionais,	ligadas	ao	fluir.

Quadrado — representa força, segurança, racionalidade, 
poder. 

Triângulo para baixo — passa a ideia de mobilidade.

Triângulo para cima — representa ascensão, sucesso, 
dinamismo e estabilidade.

Retângulo em pé — reforça a ideia de crescimento e 
sustentação. 

Retângulo deitado — indica solidez, estabilidade e fortaleza.

Sabendo	disso,	fica	fácil	perceber	porque	a	maioria	dos	bancos	
e	instituições	financeiras	tem	por	base	o	quadrado	ou	retângulo	
deitado.

Material de 
Encarte

1

Triângulos – via preferencial
Polígono Octogonal – Pare
Placas retangulares com Losangos – Travessia de pedestres 
Losango -  área escolar
Retângulos agrupados – faixa de segurança
Cone – dispositivos de sinalização auxiliar
Círculo – proibido estacionar
Retângulos cruzados – cruzamento de via férrea 
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Círculo	—	é	constituído	por	uma	curva	contínua	sem	fim.	
Representa globalização, universalidade, centralização. 

Os	meios	de	comunicação	sempre	usam	círculos	ou	figuras	
circulares, isto porque as empresas pretendem atingir um grande 
número de pessoas, tornando-se populares.

  

Disponível	em:	<http://entreclics.blogspot.com/2010/03/o-significado-das-figuras-
geometricas.html>. Acesso em: 17 ago. 2010. (Adaptado).

Cole aqui as logomarcas dos bancos

Cole aqui os meios de comunicação e as  marcas de carros.
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c) Se você fosse dono de um estabelecimento comercial, como 
seria a logomarca do local? Que mensagem você gostaria de 
transmitir para a população? Represente-a abaixo.

Que	figuras	planas	você	identifica	nessa	composição?4
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Resposta pessoal.
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a) Complete o quadro observando as formas da imagem.

Nome Relação com o sólido 
geométrico Descrição da forma

Triângulo Prisma ( base triangular) ou 
pirâmide

3 lados
3 vértices
3 ângulos

Retângulo Paralelepípedo 4 lados
4 vértices
4 ângulos

Círculo Cilindro e cone Não possuem lados, vértices e 
ângulos.
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b) Recorte	as	figuras	planas	do	Material	de	Encarte	e	monte	
um objeto, produto ou paisagem. Material de 

Encarte

2
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As	formas	também	transmitem	informações.	Observe	no	gráfico	
a síntese de indicadores sociais 2008, do Instituto Brasileiro de 
Geografia	e	Estatística	(IBGE),	a	qual	aponta	que	72,6%	dos	lares	
urbanos no país tinham em 2007, rendimentos de até 2 salários 
mínimos por pessoa.

Distribuição de renda mensal domiciliar per capita em 2007

Até meio salário mínimo 19,4%

Entre meio e um salário 27%

Entre um e dois salários 26,2%

Entre dois e três salários 9,4%

Entre três e cinco salários 7,2%

Acima de cinco salários 6,5%

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 1997/2007. 
Total de domicílios: 47 856 000.

a) Lendo	as	informações	do	gráfico,	como	é	possível	concluir	que	
72,6% dos lares urbanos, no país, tinham, em 2007, até 2 salários 
mínimos por pessoa?

5

Somando-se as porcentagens de :
Até meio salário mínimo = 19,4%
Entre meio e um salário = 27%
Entre um e dois salários = 26,2%
Totalizam-se 72,6%
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b) Qual a porcentagem de lares que tinham renda maior que 2 
salários mínimos por pessoa?

c) Demonstre esses dados na malha quadriculada.

d) Qual foi o total de domicílios pesquisados?

Em 2008, o Brasil tinha 21 milhões de pessoas com 60 anos ou 
mais, superando a população idosa de vários países europeus, 
como a França, a Inglaterra e a Itália.

6

23,1% (9,4% + 7,2% + 6,5%)

72,6%                 23,1%

47 856 000 domicílios.
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Proporção de pessoas de 60 anos ou m
ais

Brasil e unidades da Federação —
 1998-2008

Fonte: IBG
E, Pesquisa N

acional por Am
ostra de D

om
icílios, 1998/2008.

N
ota: exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Am

azonas, Roraim
a, Pará e Am

apá.
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Entre 1998 e 2008, a proporção de idosos (60 anos ou mais) 
aumentou de 8,8% para 11,1%. 

a) Em 1998, quais eram os estados brasileiros com maior número de 
idosos?

b) Em 2008, que estados se sobressaíram nas estatísticas?

c) O	que	significa	e	qual	a	importância	da	nota	de	rodapé	do	gráfico?

d) Qual	o	percentual	demonstrado,	no	gráfico,	representa	que	a	
população idosa do Brasil aumentou em 10 anos?

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba.

Rio de Janeiro,  Rio Grande do Sul e São Paulo.

A nota de rodapé indica que foi excluída a população rural dos Estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
É	importante	para	a	interpretação	do	gráfico.

11,1 % - 8,8 % = 2,3%.
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e) Troque ideias com o professor e os colegas e liste as opiniões 
sobre como o Brasil pode preparar-se para atender às 
necessidades da população nessa faixa etária.

Resposta pessoal ou coletiva.
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Vá até o laboratório de informática e abra o site <http://senna.
globo.com/senninha/>.

a) Que	formas	geométricas	você	identifica	explorando	esse	site?

Bidimensionais Tridimensionais Descreva-as

77
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Assinale a alternativa correta.

O retângulo representa a forma das faces de um:

A (    ) quadrado.

B (    ) paralelepípedo.

C (    ) círculo.

D (    ) pirâmide.

Hexágono é uma figura plana com:

A (    ) 4 lados.

B (    ) 7 lados.

C (    ) 5 lados.

D (    ) 6 lados.

Pense e 
 responda

X

X
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Leia mais

Um poema puxa o outro
(...) Nesta obra, os autores inventaram 
um jeito todo especial de fazer da 
poesia uma descoberta brincalhona. Eles 
usam e abusam das frases populares 
e das expressões do nosso linguajar 
cotidiano, recriando-as, revirando-
as, revelando-as. Coisas como pé-de-
galinha, pentear macaco, minhocas na 
cabeça, dentre outras. Estas expressões 
transitam com perfeição, em pequenos 
poemas engraçados, os quais apresentam 
um enredo cheio de símbolos e de 
imaginação.
Você vai adorar ler! 
Depois desse livro, se você encontrar alguém que não enxergue bem a 
poesia, em vez de um puxão de orelhas, mostre, na prática, o quanto 
um poema puxa o outro.

Feira de versos
O livro trata de uma das maiores riquezas  
da tradição nordestina: a poesia de cordel, 
com seus truques e segredos. Fala do 
dia a dia, da rotina e características das 
regiões, com muita graça. Nas entrelinhas, 
desenvolve virtudes, valores, críticas 
políticas e sociais. Não deixe de conhecer!
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Poemas
O livro traz os principais poemas de 
Gonçalves Dias, um autor brasileiro que foi 
o primeiro a escrever versos românticos, 
inclusive para a pátria, como é o caso da 
Canção do Exílio. Conheça um estilo de 
escrita que envolve os sentimentos.

A arca de Noé
“Arca de Noé” é também o título do 
primeiro poema desse livro. O conjunto é 
formado por 32 poemas, a maioria sobre 
bichos, e inclui os que constam dos discos 
Arca de Noé 1 e 2. Alguns foram musicados 
pelo próprio Vinicius de Moraes (1913-80) e 
se tornaram clássicos da MPB para crianças, 
um bom exemplo é o daquela casa “muito 
engraçada” que “não tinha teto/ não tinha 
nada”. Todos são poemas feitos para ler, 
memorizar ou cantar. 

Prêmio Jabuti 1992, de Melhor Produção 
Editorial de Obra em Coleção.
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A terra é naturá

[...]
Esta terra é como o Só
Que nace todos os dia
Briando o grande, o menó
E tudo que a terra cria.
O só quilarêa os monte,
Tombém as água das fonte,
Com a sua luz amiga,
Potrege, no mesmo instante,
Do grandaião elefante
A pequenina formiga.

Esta terra é como a chuva,
Que vai da praia à campina,
Móia a casada, a viúva,
A véia, a moça, a menina.
Quando sangra o nevuêro,
Pra conquistá o aguacêro,
Ninguém vai fazê fuxico,
Pois a chuva tudo cobre,
Móia a tapera do pobre
E a grande casa do rico.

Esta terra é como a lua,
Este foco prateado
Que é do campo até a rua,
A lampa dos namorado;
Mas, mesmo ao véio cacundo,
Já com ar de moribundo
Sem amô, sem vaidade,
Esta lua cô de prata
Não lhe dêxa de sê grata;
Lhe manda quilaridade.

Esta terra é como o vento,
O vento que, por capricho
Assopra, às vez, um momento,
Brando, fazendo cuchicho.
Ôtras vez, vira o capêta,
Vai fazendo piruêta,
Roncando com desatino,
Levando tudo de móio
Jogando arguêro nos óio
Do grande e do pequenino.

Se o orguiôso podesse
Com seu rancô desmedido,
Tarvez até já tivesse
Este vento repartido,
Ficando com a viração
Dando ao pobre o furacão;
Pois sei que ele tem vontade
E acha mesmo que percisa
Gozá de frescô da brisa,
Dando ao pobre a tempestade.

116



Pois o vento, o só, a lua,
A chuva e a terra também,
Tudo é coisa minha e sua,
Seu dotô conhece bem.
Pra se sabê disso tudo
Ninguém precisa de istudo;
Eu, sem escrevê nem lê,
Conheço desta verdade,
Seu dotô, tenha bondade
De uvi o que vô dizê.

Não invejo o seu tesôro,
Sua mala de dinhêro
A sua prata, o seu ôro
O seu boi, o seu carnêro
Seu repôso, seu recreio,
Seu bom carro de passeio,
Sua casa de morá
E a sua loja surtida,
O que quero nesta vida
É terra pra trabaiá.

Iscute o que tô dizendo,
Seu dotô, seu coroné:
De fome tão padecendo
Meus	fio	e	minha	muié.
Sem briga, questão nem guerra,
Meça desta grande terra
Umas tarefa pra eu!
Tenha pena do agregado
Não me dêxe deserdado
Daquilo que Deus me deu.

ASSARÉ, Patativa. A terra é naturá. 
Disponível em: <http://www.passeiweb.

com/na_ponta_lingua/livros/resumos_
comentarios/c/cordeis_e_outros_poemas>. 

Acesso em: 20 ago. 2012.
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A cigarra e a formiga

Tendo a cigarra, em cantigas,

Folgado todo o verão,

Achou-se em penúria extrema,

Na tormentosa estação.

Não lhe restando migalha

Que trincasse, a tagarela

Foi valer-se da formiga,

Que morava perto dela.

– Amiga – diz a cigarra

Prometo, à fé de animal,

Pagar-vos, antes de Agosto,

Os juros e o principal.

A formiga nunca empresta,

Nunca dá, por isso, junta.

– No verão, em que lidavas?

À pedinte, ela pergunta.

Responde a outra: – Eu cantava

Noite e dia, a toda a hora.

– Oh! Bravo! – torna a formiga

– Cantavas? Pois dança agora!
Disponível em: <http://contadoresdestorias.wordpress.com/2007/11/07/a-cigarra-e-a-

formiga-la-fontaine/>. Acesso em: 31 jul. 2012.
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Infância

O berço em que, adormecido,
Repousa um recém-nascido,
Sob o cortinado e o véu,
Parece que representa,
Para a mamãe que o acalenta,
Um pedacinho do céu.

Que júbilo, quando um dia,
A criança principia,
Aos tombos, a engatinhar...
Quando, agarrada às cadeiras,
Agita-se horas inteiras
Não sabendo caminhar!

Depois, a andar já começa,
E pelos móveis tropeça,
Quer correr, vacila, cai...
Depois, a boca entreabrindo,
Vai pouco a pouco sorrindo,
Dizendo: mamãe... papai...

Vai crescendo. Forte e bela,
Corre a casa, tagarela,
Tudo escuta, tudo vê...
Fica esperta e inteligente...
E dão-lhe, então, de presente
Uma carta de A.B.C...

BILAC, Olavo. Infância. 
In: Poesias Infantis. 

Rio de Janeiro: 
Francisco Alves. 1929.
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O pássaro cativo

Armas, num galho de árvore, o alçapão;
E, em breve, uma avezinha descuidada,
Batendo as asas cai na escravidão.
  
Dás-lhe então, por esplêndida morada,
A gaiola dourada;
Dás-lhe alpiste, e água fresca, e ovos, e tudo:
Por	que	é	que,	tendo	tudo,	há	de	ficar
O passarinho mudo,
Arrepiado e triste, sem cantar?

É que, criança, os pássaros não falam.
Só gorjeando a sua dor exalam,
Sem que os homens os possam entender;
Se os pássaros falassem,
Talvez os teus ouvidos escutassem
Este cativo pássaro dizer:

Não quero o teu alpiste!
Gosto mais do alimento que procuro
Na mata livre em que a voar me viste;
Tenho água fresca num recanto escuro
Da selva em que nasci;
Da mata entre os verdores,
Tenho	frutos	e	flores,
Sem precisar de ti!
Não quero a tua esplêndida gaiola!
Pois nenhuma riqueza me consola
De haver perdido aquilo que perdi...
Prefiro	o	ninho	humilde,	construído
De folhas secas, plácido, e escondido
Entre os galhos das árvores amigas...
Solta-me ao vento e ao sol!
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Com que direito à escravidão me obrigas?
Quero saudar as pompas do arrebol!
Quero, ao cair da tarde,
Entoar minhas tristíssimas cantigas!
Por que me prendes? Solta-me covarde!
Deus me deu por gaiola a imensidade:
Não me roubes a minha liberdade...
Quero voar! voar! ...

Estas cousas o pássaro diria,
Se pudesse falar.
E a tua alma, criança, tremeria,
Vendo	tanta	aflição:
E a tua mão, tremendo, lhe abriria
A porta da prisão...

BILAC, Olavo. O pássaro cativo. 
In: ______ . Poesias Infantis. 

Rio de Janeiro: Francisco Alves. 
1929.
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Do grão nasceu a farinha

A lenda conta que certo número de homens, 

maquinando seus pensamentos em busca de como elaborar 

um	produto	mais	fino	e	fácil	de	trabalhar	com	os	grãos,	

colocou algumas espigas de cereal num almofariz de 

pedra. O resultado foi o debulho das espigas. As mulheres 

separavam os grãos bons dos ruins. Os ruins davam para 

os animais, os outros, eram devolvidos aos homens que, 

por sua vez levavam para a moagem. Os grãos moídos 

se transformavam em farelo e farinha. Nascia, então, 

Re
pr

od
uç

ão
/f

el
ip

ex
.c

om
.b

r

122



Ilk
er

/S
XC

um produto que viria a facilitar a massa daquilo que, 

posteriormente, viria ser batizado de pão!

Nessa época, já se conhecia a peneira para separar 

as cascas e outros resíduos para a obtenção de diferentes 

tipos de farinhas. O forno foi aperfeiçoado e surgiu a ideia 

de condimentar os pães com ervas aromáticas, sementes de 

papoula, erva-doce, alcaparras, alecrim, folha de couve, uva-

passa, alho, cebola, anis, cominho, frutas e o azeite.

O pão na França

Dizem	na	França:	classifica-se	uma	boa	mesa	pela	

qualidade de seu pão. Essa alegação vem desde o século 

passado, quando este alimento se converteu em símbolo deste 

país. O pão também tem grande responsabilidade na famosa 

comida francesa. Chegam a dizer que os pães franceses 

conferem a reputação de alguns dos melhores restaurantes 

do mundo. Não se compõe uma mesa sem o “tal bendito”, 

me disse, certa vez, uma confeiteira marroquina, francesa. 

Eu	mesmo	já	me	certifiquei	disso.	Na	Pousada,	recebemos	

franceses estudiosos da comparação dos desenhos e pinturas 

do sítio arqueológico da Pedra Pintada com os do Sítio da 

França. No começo, fui chamado a atenção por não colocar o 

pão na mesa. Comiam o pão com doce, sal, molhos. Era pão 

sobre pão.
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Com	o	passar	dos	tempos,	a	alimentação	ficou	escassa	devido	

à alta do combustível. Tornou-se quase impossível comê-los 

todos os dias. Não era mais visto na mesa do povo. Passou a ser 

consumido praticamente por elites. Se os operários franceses 

quisessem continuar consumindo-os, deveriam desembolsar em 

torno de 88% de seus salários, por volta de 1789. Nessa época, 

ficou	célebre	a	frase	da	mulher	do	rei	Luís	XVI	—	Maria	Antonieta:	

“Se o povo não pode comer pão, que coma brioches”. Começava, 

aí,	um	bom	motivo	para	que	se	fizesse	uma	revolução.	O	agravo	
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da situação somou-se aos motivos que acabariam na 

Revolução Francesa, que teve como lema Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade. O poder do pão era tão forte 

nessa	época,	que	influenciou	o	comando	político	do	

país. Em 1793, a corte autoriza a lei de igualdade entre 

os cidadãos e um dos mais fortes capítulos foi a venda, 

em seus domínios, de apenas um tipo de pão. Muitos 

não gostaram! Os famosos boulangers — ou padeiros 

— foram para a rua protestar. O lema do protesto era 

defender os direitos do pão e comparavam a situação 

como se estivessem a enjaular o espírito francês. No 

pão expressa-se o objetivo, a fantasia e a liberdade do 

povo	francês.	Palavras	dos	papas	—	hoje	—	da	panificação	

na França: Poilâne, Poujaran e Ganachaud. Não era 

justo, alegavam os padeiros franceses, depois de tantas 

pesquisas e inventos em busca de pães variados e na 

área de conservação, se sujeitarem a uma imposição 

tão podadora da criatividade deles. Antes e durante 

os protestos, academias de pães foram fechadas sob a 

alegação da igualdade. Era o começo da Revolução em 

questão!!! 

Mas,	devido	à	influência	dos	padeiros,	a	França	se	vê	

obrigada a voltar atrás. E o pão volta a se multiplicar e 

a	se	diversificar	nos	estabelecimentos	de	venda.	Nasceu	
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Baguete é o legítimo pão francês, mede 80 

centímetros de comprimento. Nasceu em 1840, para 

atender o desejo de um diplomata austríaco que 

queria comer, na então capital do pão — a França 

— um pão com o mesmo tipo de fermento usado 

para fabricar a massa em Viena. A partir daí, o 

fermento caiu no gosto dos franceses, que passaram 

a importar da Austrália. Daí nasceu a baguete — que 

antes recebeu o nome de pão-fantasia. Os franceses, 

de acordo com pesquisa divulgada, consomem 

diariamente 160 gramas de pão — é possível que 

seja o triplo brasileiro, chegando num total de 3,4 

milhões de toneladas ao ano.

na França, a ideia de tornar o visual das padarias 

mais agradável. Essa decoração se espalhou pelo 

mundo, nela sendo usado: cerâmicas, pinturas, 

tapeçarias, criando um ambiente mais versátil 

nos ambientes internos, grandes expositores 

revestidos de vidros, vitrines exibindo seus 

produtos de forma decorativa.

Disponível em: <http://www.felipex.com.br/
cur_historia_pao.htm>. Acesso em: 2 ago. 2010.Ilk
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Dicas para fazer uma síntese

A síntese de texto é um tipo especial de 
composição que consiste em reproduzir, em 
poucas palavras, o que o autor expressou 
amplamente. Desse modo, só devem 
ser aproveitadas as ideias essenciais, 
dispensando-se tudo o que for secundário.

Procedimentos

Leia atentamente o texto, para conhecer o 
assunto e assimilar as ideias principais.

Leia novamente o texto, sublinhando as 
partes mais importantes, ou anotando, à parte, 
os pontos que devem ser conservados.

Resuma cada parágrafo separadamente, 
mantendo a sequência de ideias do texto original.

Agora, faça seu próprio resumo, unindo os 
parágrafos.

Evite copiar partes do texto original. Procure 
exercitar seu vocabulário. Mantenha, porém, o 
nível de linguagem do autor.

Não se envolva nem participe do texto. 
Limite-se a sintetizá-lo.

 
Disponível em: <http://www.vestibular1.com.br/revisao/r296.

htm>. Acesso em: 30 jul. 2010.
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A geometria e os 21 vasos

Mostrou-se Beremiz satisfeitíssimo ao receber o belo presente 

do mercador sírio.

— Está muito bem arranjado — disse, revirando o turbante e 

examinando-o de um lado e de outro, cuidadosamente. — Tem, 

entretanto a meu ver, pequeno defeito que poderia ser evitado. A 

sua forma não é rigorosamente geométrica!

Fitei-o sem saber disfarçar a surpresa que suas palavras 

me levavam ao espírito. Aquele homem, além de ser original 

calculista, tinha a mania de transformar as coisas mais vulgares de 

modo a dar forma geométrica até aos turbantes dos muçulmanos.

— Não se admire, meu amigo — prosseguiu o inteligente 

persa — que eu queira ver turbantes com formas geométricas. 

A geometria existe por toda parte. Procure observar as formas 

regulares	e	perfeitas	que	muitos	corpos	apresentam.	As	flores,	as	

folhas e incontáveis animais revelam simetrias admiráveis que nos 

deslumbram o espírito.

A geometria, repito, existe por toda parte. No disco do Sol, 

na folha da tamareira, no arco-íris, na borboleta, no diamante, 

na estrela-do-mar e até num pequenino grão de areia. Há, 

enfim,	infinita	variedade	de	formas	geométricas	espalhadas	pela	

natureza.	[...]	A	geometria	existe,	como	já	disse	o	filósofo,	por	

toda a parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para 

compreendê-la e alma para admirá-la. [...]
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Existe na Pérsia uma planta, a saxahul, muito apreciada como 

alimento pelos camelos e ovelhas e cuja semente...

[...]

Ia o eloquente calculista prosseguir em suas considerações sobre a 

forma geométrica das sementes do saxahul, quando avistamos à porta 

de uma tenda próxima o nosso bom protetor, o xeque Salém Nasair, 

que acenava repetidas vezes chamando por nós.

— Sinto-me feliz por tê-lo encontrado, ó calculista — exclamou o 

xeque logo que nos aproximamos dele. — A sua chegada é oportuna. 

Aqui estou em companhia de alguns amigos e vejo-me embaraçado 

com dois problemas que só um grande matemático poderá resolver.

Beremiz declarou que empregaria todos os seus recursos, para 

obter a solução dos problemas que interessassem ao xeque, pois não 

queria perder uma só oportunidade de servir a homem tão amável e 

generoso.
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O xeque Nasair, apontando para três árabes 

que o acompanhavam, explicou:

— Esses três homens receberam, em 

pagamento de um serviço feito, uma partida 

de vinho composta de 21 vasos iguais, sendo 

7 cheios, 7 meio cheios e 7 vazios. Querem 

agora dividir os 21 vasos de modo que cada 

um deles receba o mesmo número de vasos 

e a mesma porção de vinho. Como fazer a 

partilha? É esse o primeiro problema.

Passados alguns silenciosos minutos, 

Beremiz respondeu:

— A divisão que acabais de propor 

se fará de várias maneiras. Para não ser 

longo indico uma só:

O primeiro poderá receber:                   

• 3 vasos cheios, 1 meio cheio, 3 

vazios. 

Ao segundo sócio caberá:

• 2 vasos cheios, 3 meio cheios, 2 

vazios.

E	o	terceiro	ficará	com	o	resto:

• 2 vasos cheios, 3 meio cheios, 2 vazios.
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Segundo essa partilha, cada um dos sócios receberá 7 vasos e 

a mesma porção de vinho. Vêde bem, ó xeque!, que o problema 

não apresenta embaraço, e, se lhe analisarmos o enunciado, não 

nos parece difícil que ele admita outra solução rigorosamente 

certa.

Um dos árabes aproximou-se de Beremiz, saudou-o 

respeitosamente e assim falou:

— Tenho contínuas transações com os negociantes de vinho 

de Ispahã. Segundo a nossa combinação, 1 vaso grande cheio 

equivale a 6 pequenos vazios; 2 grandes vazios valem 1 pequeno 

cheio. Gostaria de saber quantos pequenos vazios posso trocar pela 

quantidade de vinho contida em 2 vasos grandes.

Aquela embrulhada de valores e relações não perturbou o 

homem que calculava. Habituado a enfrentar os problemas difíceis 

e manejar com números gigantescos, Beremiz não se atrapalhava 

com o enunciado de questões confusas e sem sentido aparente.

— Meu amigo — respondeu ele dirigindo-se ao vendedor de 

vinho — terei grande prazer em esclarecer essa questão que me 

parece tão simples como a primeira. Pelo que ouvi 2 vasos grandes 

cheios valem 12 pequenos vazios. Por outro lado, se 2 grandes 

vazios valem 1 pequeno cheio que, por sua vez, vale três pequenos 

vazios, é claro que os dois grandes vazios valerão 3 pequenos 

vazios.

É preciso, agora, para maior clareza da questão, conservar 

de memória os dois resultados já obtidos: — 2 vasos grandes 
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vazios valem 3 pequenos vazios. 2 vasos grandes cheios valem 12 

pequenos vazios.

Conclusão: a quantidade de vinho contida em dois vasos 

grandes pode ser permutada por 9 vasos pequenos vazios!

A solução apresentada por Beremiz deslumbrou os 

mercadores de vinho. Nenhum deles imaginaria que a habilidade 

matemática de meu amigo fosse capaz de realizar aquele 

prodígio.

Que podemos concluir? Que a diferença de valores entre 2 

grandes cheios e 2 grandes vazios é igual a 9 pequenos vazios. 

Essa diferença é, precisamente, devida à quantidade de vinho 

contida em dois grandes.

Um dos companheiros do xeque ofereceu um pouco de vinho 

a Beremiz. Este, porém, como bom muçulmano, agradeceu o 

oferecimento, mas não o aceitou. A bebida, sobre ser um pecado, 

é	geralmente	prejudicial	à	saúde	e	à	inteligência.	E,	a	fim	de	

evitar que os mercadores se sentissem ofendidos com a recusa, 

contou o seguinte:

— Al-Hossein, médico e matemático famoso, ao chegar 

a Ispahã, depois de longa excursão, encontrou um grupo de 

homens que palestravam à sombra de uma grande betoum. O 

sábio, que se achava no momento alegre e em boa disposição de 

espírito, resolveu ensinar qualquer coisa de útil e interessante 

aos desconhecidos. Aproximou-se deles e depois de saudá-los com 

simpatia disse:

— Meus amigos. Existe uma ciência notável muito útil aos 
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homens. Com o auxílio dela todos os segredos se descobrem 

e a verdade é revelada. Essa ciência é a Matemática. Quero 

mostrar, em poucas palavras, em que consiste sua beleza e seu 

poder.

E depois de proferir tais palavras, que mal foram 

compreendidas por seus rudes ouvintes, Al-Hossein tomou de 

um pedaço de carvão e traçou no tronco da árvore duas retas 

cruzadas. Pretendia o sábio demonstrar com auxílio daquela 

figura	uma	propriedade	enunciada	por	Euclides,	geômetra	

grego: Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais.

Depois de traçar as retas, em posição conveniente, Al-

Hossein assinalou com cuidado os dois ângulos cuja igualdade iria 

provar à luz de seu admirável raciocínio.

Mal	havia	terminado	a	figura	geométrica,	um	dos	

cameleiros ergueu-se, de súbito, e arrojou-se trêmulo aos pés 

do sábio, murmurando, com voz rouca, a trair grande temor:

— Fui eu, senhor! Fui eu! Quero confessar a verdade!

Surpreendido, embora, com a inesperada atitude do 

beduíno, Al-Hossein percebeu desde logo que havia, naquela 

confusão do cameleiro, grave mistério, que convinha apurar. 

Dominando, pois, a surpresa que lhe invadira o espírito 

declarou:

Nada deves temer, meu 

amigo! A verdade é sempre 

demonstrada! Confessa 

tudo e serás perdoado! 
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Diante dessas palavras, o homem confessou ao sábio que roubara, dias 

antes, o camelo predileto do vizir. Inútil será dizer que Al-Hossein ignorava 

aquele furto audacioso que preocupava a cidade, em torno do qual várias 

pesquisas	policiais	se	fizeram	inutilmente.	Descoberto,	assim,	o	autor	do	

furto, o camelo foi poucas horas depois restituído ao seu poderoso dono, 

e o ladrão, amparado pelo prestígio de Al-Hossein, livrou-se de impiedosa 

sentença e saiu perdoado. Como explicar os motivos que forçaram o 

criminoso	a	revelar	o	grave	segredo?	Eis	a	explicação:	a	figura	geométrica	

feita pelo matemático, para elucidar a proposição de Euclides, era 

exatamente igual à “marca” que o camelo roubado trazia. O ladrão, ao 

ver	a	figura,	julgou	que	Al-Hossein	conhecia	o	segredo	do	caso	e,	tomado	

de indizível pavor, não se sentiu com ânimo para ocultar a verdade.

E a fama de Al-Hossein, a partir desse dia, tornou-se, sob o céu da 

Pérsia, trinta e três vezes maior! Não era para menos. Com uma simples 

figura	geométrica	descobrira	o	mais	audacioso	ladrão	e	apreendera	um	

camelo que, do contrário, estaria perdido para sempre!

 TAHAN, Malba. O Homem Que Calculava. Disponível em: <http://www.quemtemsede-
venha.com.br/geometria_e_o_universo.htm>. Acesso em: 12 ago. 2010. (Adaptado).
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