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ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO  E LEITURA 1 

TERCEIRO E QUARTO ANOS 

Leia o texto: 

 

FLEMING, C. João o esperto, leva o presente certo. São Paulo: Farol, 2010. s/p. 

 

Este texto serve para 

A) □ convidar para uma festa. 

B) □ dar uma notícia. 

C) □ enviar um recado. 

 
 
2) Leia o texto abaixo: 
 

 
 

Disponível em: <http://migre.me/eyChe>. Acesso em: 15 maio 2013.  



 

 

 
Esse texto serve para 

A) □ contar uma história. 

B) □ vender um remédio. 

C) □ divulgar uma campanha. 

D) □ ensinar uma brincadeira. 
 
 

 3) Leia o texto abaixo. 
 

 

Disponível em: <adotacao.blogspot.com>. Acesso em: 5 fev. 2013. 

 

Esse texto é 

A) um anúncio. 

B) um convite. 

C) uma placa. 

D) uma tirinha. 

 



 

 

4) Leia o texto abaixo. 

 

 

Disponível em: <http://migre.me/fvSsq>. Acesso em: 17 jul. 2013.  

 

Esse texto serve para 

A) □ anunciar um produto. 

B) □ divulgar uma campanha. 

C) □ ensinar uma receita. 

D) □ orientar um doente. 

 
 

5) Leia o texto abaixo. 
 

Vitamina de frutas 
 

Ingredientes: 

 200 gramas de morango 

 1 banana 

 1 colher de sopa de mel 

 200 gramas de leite 

 100 gramas de iogurte  
 

 
 
 
 



 

Como fazer: 
1. Lave os morangos em água fria e deixe escorrer. Arranque os cabinhos. Corte os 

morangos ao meio e reserve. 
2. Descasque a banana e coloque a banana e os morangos no liquidificador. Acrescente o 

leite, o iogurte natural e o mel ralo. 
3. Bata a mistura até ficar de uma cor só e sem pedaços das frutas. 

Disponível em: <http://www.terra.com.br/culinaria/criancas/bebidas_03.html>. Acesso em: 20 dez. 2012.  
 

Esse texto serve para 

A) □ convidar para um piquenique. 

B) □ ensinar a fazer uma receita. 

C) □ informar calorias das frutas. 

D) □ vender alimentos saudáveis. 

 

6) Leia o texto abaixo. 

Livro: O pirata do espaço, de Jeremias Moreira 

Nesta história, um pirata muito malvado rema em busca do tesouro do Velho Pirata. 

Para chegar ao destino, ele enfrenta o Tubarão Gigante, o Morcego Falante e até constrói 

um foguete espacial. Quando finalmente encontra o tesouro, tenta fugir levando tudo. Mas, 

é surpreendido por uma grande armadilha.  

Disponível em: <http://www.otempo.com.br/otempinho/leiamais/dicasdelivros/>. Acesso em: 29 abr. 2013.  

Esse texto serve para  

A) □ apresentar um livro de aventura. 

B) □ deixar um recado. 

C) □ dar uma notícia. 

D) □ informar sobre a vida de um autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Leia o texto abaixo. 

 

Disponível em: <http://www.maenual.com.br/2013/10/semana-da-crianca-12-receitas-de.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.  
 

Esse texto é 

A) □ um anúncio de jornal. 

B) □ um convite. 

C) □ uma lista. 

D) □ uma regra de jogo. 

 
 

8) Leia o texto abaixo. 
 

Queridos Senhor e Senhora Urso, querido Ursinho, 
 

Sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau 
do Ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio. E ficou mais brava ainda porque eu 
nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. 

 Um beijo, 
 
Cachinhos Dourados 

AHLBERG, Allan; Janet. O carteiro chegou. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. s/p. Fragmento Adaptado.  
 

Esse texto serve para 

A) □ contar uma história. 

B) □ convidar para uma festa. 

C) □ dar um recado. 

D) □ informar sobre animais. 

 
 
 



 

9 )Leia o texto abaixo. 
 

ELETRICIDADE 
 

É impossível imaginar como seria nossa vida sem a eletricidade. Ela está presente 
em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia, quando acendemos uma lâmpada, 
guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, ao assistirmos à TV, entre tantos 
outros. Portanto, precisamos dela para viver com qualidade e conforto. 
O texto "Eletricidade" serve para  

A) □ Informar 

B) □ Divertir 

C) □ Convidar 

D) □ Anunciar 

 

10) Leia o texto abaixo. 
 

Amizade 
 

Amigos verdadeiros, são para sempre por que... não importa a distância, no coração 
estarão sempre perto. 

Não importam as diferenças, no coração sempre terão um ponto de acordo. 
Não importam as brigas, no coração sempre haverá lugar para o perdão. 
Sempre haverá um ombro para recostar, bons conselhos para dar, mãos para ajudar. 

NASCIMENTO, Alessandra. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/poesia_sobre_amizade_verdadeira/>. Acesso em: 11 fev. 
2012.  

 

Esse texto é 

A) □ um bilhete. 

B) □ um poema. 

C) □ uma lista. 

D) □ uma notícia. 

 

 


