
 
 

 

Verificação da Aprendizagem Integrada - Matemática, Ciências e Geografia 
 

 

1. Leia atentamente o texto a seguir e depois responda às questões propostas. 
 
 

 

Os três porquinhos 
 

Era uma vez, numa floresta encantada, três porquinhos artistas que saíram da 

casa da mãe e foram morar sozinhos. Partiram pela floresta em busca de um bom lugar 

para construírem a casa. Porém, no caminho começaram a discordar com relação ao 

material que usariam para construir o novo lar. 

O primeiro porquinho, construiu sua casa de palha, o segundo de madeira e o 

terceiro, de tijolos. 

O porquinho mais sábio advertiu: 

― Uma casa de palha ou de madeira não são nada seguras. Mas, já que cada um 

vai fazer uma casa, eu farei uma de tijolos, que é resistente. 

Cada porquinho escolheu um canto da floresta para construir suas casas. 

Os dias foram passando, até que um lobo percebeu que havia porquinhos 

morando naquela parte da floresta. 



Foi então bater na porta do porquinho mais novo, o da casa de palha. O porquinho 

antes de abrir a porta olhou pela janela e avistando o lobo começou a tremer de medo. 

O Lobo bateu mais uma vez, mas o porquinho continuou quieto, tremendo. 

― Se você não abrir por bem, abrirei à força. Eu vou soprar, vou soprar muito forte e 

sua casa irá voar. 

Até que o lobo soprou uma vez e nada aconteceu, soprou novamente e da palha da 

casinha nada restou, a casa voou pelos ares. O porquinho desesperado correu em direção à 

casinha de madeira do seu irmão. 

O lobo correu atrás. 

O lobo então bateu na porta dizendo: 

― Porquinhos, deixem eu entrar só um pouquinho! 

― De forma alguma Seu Lobo, vá embora e nos deixe em paz. ― Disseram os 

porquinhos. 

― Então eu vou soprar e soprar e farei a casinha voar. ― O lobo então furioso e 

esfomeado encheu o peito de ar e soprou forte a casinha de madeira que não aguentou e 

caiu. 

Os porquinhos aproveitaram a falta de fôlego do lobo e correram para a casinha do 

irmão mais velho. 

Logo o lobo chegou: 

― Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar, é só um pouquinho! 

― Pode esperar sentado seu lobo mentiroso. ― Respondeu o porquinho mais velho. 

― Já que é assim, preparem-se para correr. Essa casa em poucos minutos irá voar! 

― O lobo encheu seus pulmões de ar e soprou a casinha de tijolos que nada sofreu. 

― Soprou novamente mais forte e nada. 

― De repente ouviram um barulho no teto. O lobo havia encostado uma escada e 

estava subindo no telhado. 

Imediatamente o porquinho mais velho aumentou o fogo da lareira, na qual 

cozinhavam uma sopa de legumes. 

O lobo se jogou dentro da chaminé, na intenção de surpreender os porquinhos 

entrando pela lareira. Foi quando ele caiu bem dentro do caldeirão de sopa fervendo. 

― AUUUUUUU! ― Uivou o lobo de dor, saiu correndo em disparada em direção à 

porta e nunca mais foi visto por aquelas terras. 

― Os três porquinhos, decidiram morar juntos daquele dia em diante. Os mais novos 

aprenderam que precisavam trabalhar além de descansar e brincar. 

― E todos viveram felizes na linda casinha de tijolos. 

 
2) Os três porquinhos, resolveram morar sozinhos e saíram pela floresta em busca de um 

lugar para construírem uma casa. No caminho, como em toda floresta, eles encontraram 

diversos seres vivos e não vivos. Agora, use a sua imaginação e escreva dois dos esses 

seres que eles podem ter encontrado durante esse percurso. 

 

SERES NÃO VIVOS   
 
 
 

SERES VIVOS    



03- Estudamos sobre o Ciclo de vida dos animais, aprendemos que o porco nasce, 

cresce e se desenvolve até ficar adulto. Depois, envelhece e morre. Veja as imagens 

que representam as fases de vida dos porquinhos e depois, numere-as corretamente. 
 

 

( ) ( ) ( ) 

 
 

04- A sombra é a área escura que se forma quando a luz não consegue atravessar um 

corpo. Observe os três porquinhos surpresos e assustados com tudo que estava 

acontecendo, e ligue cada um à sua sombra. 
 
 



05- Escreva abaixo de cada casa, o nome do material citado no texto lido, que foi usado 

na construção da moradia dos três porquinhos. E ligue ao porquinho que você acha 

que a construiu. 
 
 

 
 

06- Qual das casas acima você escolheria para morar? Justifique a sua resposta e depois 

faça um lindo desenho para ilustrar a sua escolha. 
 

 

 

 

 
 
 
 



12 

 
23 

 
38 

 
46 

 
51 

 
69 74 105 127 130 

07- Observe a casa do porquinho abaixo e faça o que se pede: 
 

 
a) Desenhe uma porta entre a janela esquerda e a janela direita. 

 

b) Agora, pinte as janelas da casa do porquinho, seguindo as pistas: 

 A janela que está em cima é azul. 

 As janelas que estão ao lado da porta são vermelhas. 

 
08- Os porquinhos aproveitaram a falta de fôlego do lobo e correram para a casinha do 

irmão mais velho. 

Pinte o caminho que eles percorreram de acordo com a legenda. 

 De azul os numerais pares. 

 De vermelho os numerais ímpares 
 



Casa da mãe dos 

porquinhos 

Casa da vovó dos 

porquinhos 

09- Observe os números das casas da mãe e da vovó dos porquinhos. 
 

 

  
 

 Faça a decomposição dos números das casas. 
 

 

 

 Agora, escreva–os por extenso. 
 

 

 

10- Leia as situações-problema, registre a operação que será usada e, em seguida, resolva. 
 

a) Na casa do porquinho mais novo tinha 35 carrinhos em miniatura e na casa do outro 

irmão tinha 24. Quantos carrinhos eles tinham ao todo? 

Cálculo 

 
 
 
 
 

 
 Resposta :     

 

 

b) Para sua casa nova, o porquinho mais velho comprou 26 taças. Com a confusão da 

chegada do lobo, quebraram 10. Quantas taças sobraram? 

 
Cálculo 

 
 
 
 

 
 Resposta:     

  _   

157 148 


