
 

Escola: 
Nome: 
Professora: 
 
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. 
Caprichem! 
 
 

ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO  E LEITURA 
TERCEIRO E QUARTO ANOS 

 
1) Leia o texto abaixo: 

 

 
 

Disponível em: <http://migre.me/acou3>. Acesso em: 2 jul. 2012.  
 

Esse texto é 
A) □ um anúncio. 
B) □ um bilhete. 
C) □ uma lista. 
D) □ uma receita. 

 
 
2) Leia o texto abaixo e responda. 
 

Regime de emagrecimento 
 



 

– Doutor, como eu faço para emagrecer? 
– Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita 

para a esquerda. 
– Quantas vezes, doutor? 
– Todas as vezes que oferecerem comida para você. 

Recreio, n. 609. p. 6.  
 

Esse texto é 
A) □ um bilhete. 
B) □ um conto. 
C) □ uma piada. 
D) □ uma receita. 

 
3) Leia o texto abaixo para responder. 
 

Dor de ouvido 
 

Coloque compressas quentes sobre o ouvido doente. As compressas 
podem ser panos quentes, sacos de água quente, etc. Tome cuidado para que 
ela não esteja quente demais e queime a orelha da pessoa. Essas compressas 
são para colocar em cima da orelha, como se estivessem tampando-a e não para 
colocar dentro do ouvido. Nunca coloque nada quente dentro do ouvido, como 
gotas, óleos, etc., a menos que seja uma receita do médico. Não deixe a pessoa 
assoar o nariz com força, isso aumentará a dor. Isso tudo é só para aliviar a dor, 
só o médico pode dizer o que a pessoa tem e receitar um remédio. Fique ligado! 

Disponível em: <http://iguinho.ig.com.br/primeiro-socorros.html>. Acesso em: 
15 abr. 2011.  

 
 

Esse texto serve para 
A) □ apresentar um medicamento. 
B) □ contar um caso médico. 
C) □ dar orientações ao leitor. 
D) □ explicar os motivos da dor. 

 
4) Leia o texto e responda. 
 

Santos Dumont: um mineiro cheio de talento 
 

Vocês sabem quem é o “pai da aviação”? Pois saibam que ele é um 
inventor nascido em Minas Gerais, chamado Alberto Santos Dumont. 

A paixão de Santos Dumont pela aviação vem desde criança, quando ele 
observava os passarinhos para tentar entender como eles voavam. A maior 
dúvida do inventor era: “Como os pássaros conseguem voar, se eles são mais 
pesados que o ar?”. 

Seu pai notou o interesse de Santos Dumont pela aviação e o encaminhou 
para estudar na França. Em 1906 ele tentou um fato inédito: voar com um 
aparelho mais pesado que o ar! 
 



 

Na França, uma multidão de curiosos viu seu primeiro avião, o 14-BIS, voar 
a mais de dois metros do solo, ao longo de 60 metros.  

Santos Dumont também inventou o relógio de pulso ― uma forma que ele 
encontrou para controlar melhor o tempo de voo.  

Na época em que Santos Dumont estudava uma maneira de voar, também 
foram inventados a lâmpada e o gravador de som, por Thomas Edison, nos 
Estados Unidos. 

Disponível em: 
<http://www.otempo.com.br/otempinho/leiamais/materiasdecapa/NOT/356500/1

>. Acesso em: 19 set. 2013. Fragmento.  
 
Esse texto serve para  

A) □ divulgar acidentes de avião. 
B) □ ensinar como fazer um avião. 
C) □ ensinar técnicas de controle de voo. 
D) □ informar sobre o inventor do avião. 

 
5) Leia o texto abaixo. 
 

Bolo da vovó 
 

Ingredientes: 

 6 ovos (claras e gemas separadas) 

 1 xícara de açúcar 

 1 xícara de farinha de trigo 

 1 colher pequena de fermento em pó 

 Margarina e farinha de trigo para untar a forma. 
 
Recheio: 
2 xícaras de goiabada cremosa 
 
Modo de fazer: 
Bata as claras em neve, adicione as gemas, o açúcar e bata. Acrescente a 
farinha, o fermento e misture com uma colher. Coloque em uma forma grande e 
redonda, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 
minutos. Deixe esfriar, desenforme num prato grande e corte ao meio. Recheie 
com a goiabada. Leve à geladeira por 1 hora. 

Fácil de Fazer Bolos Cremosos, Editora Alto Astral, s/d, p. 5.  
 
Esse texto é 

A) □ um aviso. 
B) □ um conto. 
C) □ uma lista. 
D) □ uma receita. 

6) Leia o texto abaixo e responda.  
 
A Lulu estava muito contente naquele dia. 
É que era o dia do aniversário dela. 
Quando ela chegou da escola já encontrou a mamãe preparando a festa. 
O bolo já estava pronto, os brigadeiros, as balas e os pirulitos. 



 

O papai estava enchendo as bolas e a tia Mari estava botando a mesa na 
sala. 

Todos almoçaram na cozinha para não atrapalhar as arrumações. 
Então Lulu tomou banho e vestiu sua roupa nova, que a mamãe tinha 

comprado para ela. E se arrumou toda e a mamãe botou nela um pouquinho de 
água de colônia. 

O primeiro convidado que chegou foi o priminho da Lulu, o Miguel. 
Depois chegou a Taís, o Arthur e o Caiã e todos os colegas do colégio. 
E ficaram todos brincando no jardim. 
Aí todos entraram para abrir os presentes. 
Depois foram soprar as velinhas e cantar parabéns. 
Lulu gostou de todos os presentes, mas o que ela mais gostou foi da caixa 

grande de lápis de cor que se abria feito uma sanfona e que tinha todas, mas 
todas as cores, mesmo. 

Depois que todos foram embora a Lulu foi dormir e ela até botou a caixa de 
lápis de cor do lado da caminha dela. 

ROCHA, Ruth. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/ruthrocha/historias_01.htm>. Acesso em: 11 set. 2012. 

Fragmento.  
 

Esse texto é 
A) □ um conto. 
B) □ um convite. 
C) □ uma carta. 
D) □ uma notícia. 

 
7) Leia o texto abaixo e responda.  

 
A Lulu estava muito contente naquele dia. 
É que era o dia do aniversário dela. Quando ela chegou da escola já 

encontrou a mamãe preparando a festa. 

O bolo já estava pronto, os brigadeiros, as balas e os pirulitos. 
O papai estava enchendo as bolas e a tia Mari estava botando a mesa na 

sala. 
Todos almoçaram na cozinha para não atrapalhar as arrumações. 
Então Lulu tomou banho e vestiu sua roupa nova, que a mamãe tinha 

comprado para ela. E se arrumou toda e a mamãe botou nela um pouquinho de 
água de colônia. 

O primeiro convidado que chegou foi o priminho da Lulu, o Miguel. 
Depois chegou a Taís, o Arthur e o Caiã e todos os colegas do colégio. 
E ficaram todos brincando no jardim. 
Aí todos entraram para abrir os presentes. 
Depois foram soprar as velinhas e cantar parabéns. 
Lulu gostou de todos os presentes, mas o que ela mais gostou foi da caixa 

grande de lápis de cor que se abria feito uma sanfona e que tinha todas, mas 
todas as cores, mesmo. 

Depois que todos foram embora a Lulu foi dormir e ela até botou a caixa de 
lápis de cor do lado da caminha dela. 



 

ROCHA, Ruth. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/ruthrocha/historias_01.htm>. Acesso em: 11 set. 2012. 

Fragmento.  
 

Esse texto serve para 
A) □ apresentar uma informação. 
B) □ contar uma história. 
C) □ convidar para uma festa. 
D) □ ensinar uma brincadeira. 

 
 
8) Leia o texto abaixo. 
 

 
Esse texto serve para 

A) □ contar uma história.  
B) □ dar um recado.  
C) □ divulgar um filme.  
D) □ fazer um convite. 

 
 
9) Leia o texto abaixo. 

Telefone sem fio 
 
Idade: a partir de 5 anos 
 
Participantes: 5 ou mais 
 
Regra: 

Organizar os jogadores sentados um ao lado do outro em fila. 
O primeiro jogador diz uma frase/mensagem no ouvido do colega seguinte. 

Cada participante, após receber a mensagem, fala o mais baixo possível no 
ouvido do colega seguinte até que o último falará em voz alta o que recebeu.  

A mensagem muitas vezes chega completamente diferente!!!  
Disponível em: <www.qdivertido.com.br/verbrincadeira>.  

 
Esse texto serve para  



 

A) □ dar uma notícia. 
B) □ deixar um recado. 
C) □ ensinar uma brincadeira. 
D) □ fazer um anúncio. 

 
 
10) Leia o texto abaixo com atenção.  

Rotina é essencial 

Seu filho anda ansioso ou irritado? Pode ser falta de horário certo para 

dormir. Um estudo britânico publicado no periódico científico Pediatrics avaliou 

mais de 10 mil crianças, de 3 a 7 anos, e comprovou que a ausência de rotina 

na hora do sono e poucas horas de descanso alteram o relógio biológico da 

criança, favorecendo problemas emocionais e de comportamento, como brigas, 

ansiedade, tristeza e até hiperatividade. “Para a criança saber que é hora de ir 

para a cama, os pais podem associar o descanso a alguns elementos, como o 

pijama, o fim de um determinado programa na televisão ou deixar os ambientes 

da casa mais escuros”, ensina o neurologista especializado em sono Fernando 

Louzada, da Universidade Federal do Paraná. 

 

Esse texto foi escrito para: 

A) Adolescentes 

B) Crianças 

C) Pais 

D) Motoristas.  

 

 

 
 
 

 
 

 


