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ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO E LEITURA 
TERCEIRO E QUARTO ANOS 

 
Queridos alunos! A leitura é importante para tudo em nossas vidas! Neste 
período de recesso é importante que a façam diariamente.  
A seguir, várias atividades para ler, interpretar e diferenciar vários gêneros 
textuais. 
Capriche! 

 
 
1) Leia o texto e responda.  
 
Caro amigo rato,  
 
 Convido você para o baile mais sensacional da floresta. Não falte! 

Dia 12 de março, na hora do pôr-do-sol.  
Local: beira da lagoa dourada.  

       Dona Coruja 
 

LEITE, Márcia, BASSO, Cristina Mantovani. LER: leitura, escrita, reflexão: FTD, 
p. 81. 

 
Esse texto é 

A) um bilhete. 
B) um convite. 
C) uma notícia. 
D) uma receita. 

 
 
2) Leia o texto abaixo. 

 
Esse texto é 

A) um bilhete. 
B) um convite. 
C) uma notícia. 
D) uma piada. 

 
3) Leia o texto abaixo. 



 

 
Disponível em: <http://farm4.static.flickr.com> .Acesso em: 20 jun. 2011. 

 
A pessoa que fez esse cartaz quer 

A) brincar com um cachorro. 
B) comprar um cachorro. 
C) conversar com alguém por telefone. 
D) encontrar seu cachorro desaparecido. 

 
 
4) Leia o texto abaixo. 
 

PÉ DE LATA 
 

Materiais 

 2 latas de achocolatado ou outra parecida. 

 2 pedaços de barbante com aproximadamente. 

 1,20 m cada. 

 
Como fazer 

1. Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o furo), 
sendo um em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. 

2. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de 
dentro da lata. 

3. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo ou tinta. 
Para brincar, suba com um pé em cada lata, segure o barbante e ande se 

equilibrando nas latas. 



 

Disponível em: < www.turminha.mpf.gov.br/.../pe-de-lata>  
 
Esse texto serve para 

A) contar uma história. 
B) dar uma informação. 
C) ensinar a fazer um brinquedo. 
D) ensinar a preparar um alimento. 

 
5) Leia o texto abaixo. 

 
Disponivel em: http://bp.blogspot.com/Acesso em: 14 ab. 2010. 

 
Esse texto serve para 

A) dar um recado. 
B) ensinar um jogo. 
C) fazer um convite. 
D) vender um objeto. 

 
6) Leia o texto abaixo. 

 
Esse texto é 

A) um bilhete. 
B) um anúncio. 
C) uma lista. 
D) uma notícia. 

 
7) Leia o texto abaixo. 

http://bp.blogspot.com/Acesso


 

FINZETO, Ângela. Brasileitura. 
Esse texto serve para 

A) divertir o leitor. 
B) dar uma informação. 
C) orientar um doente. 
D) passar um recado. 

 
8) Leia o texto abaixo. 
 

PALHA ITALIANA 
 

INGREDIENTES: 

 2 latas de leite condensado 

 5 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 2 colheres (sopa) de margarina ou manteiga 

 400g de biscoito maisena ou maria picadinhos açúcar para polvilhar 
MODO DE PREPARO: 

Junte a margarina ou manteiga com o chocolate em pó e o leite 
condensado, leve ao fogo, mexendo sempre até o ponto de brigadeiro mole. Fora 
do fogo, junte os biscoitos picados com o brigadeiro mole e acomode em uma 
assadeira média, untada com margarina ou manteiga, espalhe com as costas da 
colher, deixe esfriar e corte quadradinhos. 

Disponível em: <http://pt.petitchef.com/receitas/palha-italiana-fi d-386302> 
Acesso em: 05 abr. 2010.  

 
Esse texto é uma 

A) carta. 
B) lista. 
C) notícia. 
D) receita. 

 
9) Leia o texto: 

 
Este texto foi escrito para:  



 

A) □ dar parabéns a alguém.  
B) □ convidar para um aniversário.  
C) □ dar uma notícia.  
D) □contar uma piada. 
 

10) Leia o texto abaixo. 
Lavar as mãos com sabão, secá-las com papel descartável, cobrir a 

boca e o nariz com papel descartável são medidas simples de higienização, que 
cada pessoa pode fazer para evitar ou minimizar o contágio pelo vírus da gripe 
e contribuir com a saúde individual e coletiva. 
 
A finalidade do texto é: 

A) □ As formas de se prevenir da gripe.           
B) □ Aumentar os casos de gripe suína no mundo. 
C) □ A importância da higiene coletiva. 
D) □ A relação que há entre a gripe suína e a higiene. 

 
 


