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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 abaixo. 
 

Atenção. Aluguel de Carro a partir de R$ 24,00 a diária, consulte 
promoção de carnaval e finais de semana, use 3 diárias e pague 2.  

Fone: 333-333  
Gazeta do Povo, 3 fev.   

 
O texto lido é um: 

A) Classificado. 
B) Convite. 
C) Poema. 
D) Cartaz. 
 

2) Leia o texto abaixo. 

 
A finalidade do texto acima é: 

A) □  convidar alguém para um passeio. 
B) □  informar um endereço. 
C) □  transmitir recados. 
D) □  explicar uma receita. 
 

 
 
 



 

3)Leia o texto abaixo. 
 

 
 
Esse texto serve para 

A) □  anunciar produtos.  
B) □  ensinar como fazer uma comida. 
C) □  informar a composição de um alimento. 
D) □  vender ingredientes. 
 

4) Leia o texto abaixo: 

 
O texto é: 

A) □ um bilhete.          
B) □ uma capa de revista 
C) □ um convite. 
D) □ um panfleto. 
 

5)  Leia o texto abaixo. 
Feijoada 

 
Nasceu nas senzalas que abrigavam os escravos no Rio de Janeiro no final 

do século XIX. Quando os nobres matavam um porco, os restos indesejados – 
pés, orelhas, rabo e tripas – eram dados aos escravos. Eles misturavam tudo 
isso ao feijão durante o cozimento e colocavam farinha assada por cima antes 
de comer. 

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. Companhia das Letras. 
 

A finalidade desse texto é 
A) □  convidar para uma feijoada. 



 

B) □  divulgar uma feijoada. 
C) □ ensinar a fazer uma feijoada. 
D) □  informar sobre a origem da feijoada. 
 

6) Leia o texto e responda a questão. 

 
Jaguatirica 

 
A jaguatirica é um felino de médio porte, podendo pesar entre 11.3 a 15.8 

kg. O seu pêlo é denso e curto de cor amarelo claro a castanho ocráceo e é todo 
pintado exceto na região ventral, em que a coloração é esbranquiçada. Estas 
manchas negras formam rosetas e seguem até a cauda. Os machos são maiores 
que as fêmeas. 

 
O texto tem por finalidade: 

A) discutir a importância do animal. 
B) dar informações sobre a jaguatirica. 
C) contar histórias sobre a jaguatirica. 
D) orientar como cuidar da jaguatirica. 

 
 7) Observe a imagem! 

 
Este texto serve para 

(A) divulgar notícias do dia. 
(B) receitar um remédio. 



 

(C) preparar uma pizza. 
(D) cantar uma música. 

 
8) Hoje a professora do 3º ano trouxe para a turma uma Marchinha de Carnaval. 

 
Fonte: http://letras.terra.com.br/marchinha-de-carnaval 

 
Este texto é uma música que tem como finalidade 

(A) convidar para conhecer a Cidade do Rio de Janeiro. 
(B) dar informação sobre a Cidade do Rio de Janeiro. 
(C) fazer um passeio pela Cidade do Rio de Janeiro. 
(D) falar dos encantos da Cidade do Rio de Janeiro. 

 
9) Ah! Na família de Gabriel e Luciana vai chegar um bebê. 
Olha o que eles prepararam para entregar aos amigos. 
 

 
 

Fonte: http://invited.blog.terra.com.br/files/2009/05/cha-de-bebe.jpg 

 
 
 



 

O texto é 
(A) uma carta de agradecimento. 
(B) um convite de chá de bebê. 
(C) um convite de aniversário. 
(D) uma poesia infantil. 

 
10) Leia os textos a seguir: 
 
Texto I :Pão de mel 
Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 1 xícara (chá) de mel 

 1 xícara (chá) de leite 

 1 colher (sopa) de margarina ou manteiga 

 1 colher (sobremesa) de bicarbonato 

 1 colher (sobremesa) de canela em pó 

 1 colher (sobremesa) de cravo–da–índia torrado 

 Caldo de 1 limão grande 
Glacê: 

1 xícara (chá) de açúcar 
3 colheres de sopa de chocolate em pó 
4 colheres de sopa de leite 

Modo de fazer: 
Peça ajuda a um adulto para 
1 – acender o forno. 
2 – bater todos os ingredientes até formar uma massa como a de bolo. 
3 – untar e polvilhar uma forma ou assadeira. 
4 – despejar a massa na forma e levar ao forno por aproximadamente 25 

minutos. 
5 – depois de assado, passar os pedaços no chocolate derretido. 
Fonte: Gouveia, Isabel et alii. Caderno de Reforço Escolar, 3 ano.SP: Escala 

Educacional, 2009. 
 
Esta receita serve para preparar um 

(A) pão de mel. 
(B) doce de chocolate. 
(C) mingau de aveia. 
(D) suco de limão. 

 
Texto II 

 



 

http://decoracao-festa.com/wp-content/uploads/2009/12/invitacionminnimouse.jpg 

 
Este texto é: 

(A) um classificado de venda de bonecas. 
(B) uma receita de bolo de aniversário. 
(C) uma carta para a amiga. 
(D) um convite de aniversário. 

 
 
Texto III 
 

 
 
O texto acima se refere a uma 

(A) receita de salada. 
(B) nota de compras. 
(C) lista de compras. 
(D) propaganda de supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Leia o texto abaixo. 
 

 
 
Esse texto é uma 

A) carta. 



 

B) história. 
C) notícia. 
D) piada. 

 
12) Leia o texto e marque a opção correta: 

Uma pessoa sem asseio e que não adota hábitos de higiene acaba sendo 
ignorada, evitada e, por vezes, até perseguida por outros de seu grupo social. 
Quem não conhece o Cascão, personagem das estórias em quadrinhos criadas 
por Maurício de Sousa? Cascão é um menino muito sujo, que não gosta nem um 
pouco de água, não toma banho e nem lava suas mãos. 
Esse texto é um: 

A) Bilhete 
B) Carta 
C) Poesia 
D) Artigo 

 
 


