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ROTEIRO DE ESTUDOS 

PORTUGUÊS 

Atividade de fixação – Atividade anexada. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/QOtTWa4Q5xQ  

 

HISTÓRIA 

Ler e fazer as atividades das páginas 41 a 43. 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/OtzQ6RZ_Pdg  

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – PORTUGUÊS 

 

- Fazer essa lista no caderno de Português. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

1) Leia. 
 

ÁGUA! Vamos economizar e ajudar a salvar nosso planeta! 
 

 As águas cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. Mas apenas, aproximadamente, 3% são potáveis. 

 Os seres humanos não podem suportar temperaturas muito abaixo de zero e nem acima de 42ºC por muito 

tempo, e é a água que regula essa temperatura do nosso planeta. 

 A poluição da água torna-se cada vez mais complexa com a contaminação do lençol freático (lençol de água) 

por lixo, agrotóxicos, líquidos diversos (óleos, combustíveis e água contaminada). 

 Outro problema é o consumo exagerado da água pelas pessoas. Se não nos conscientizarmos, esse recurso 

entrará em séria crise já nos próximos anos. A água é um bem que pode acabar! 

 

 

a) Leia em voz alta apenas as palavras destacadas e marque a resposta adequada. 

(     ) a pronuncia do X é a mesma em todas as palavras. 

(     ) a pronuncia do X não é a mesma em todas as palavras. 

b) Escreva as palavras destacadas no texto. 

X com som de CH → ________________________         X com som de S → _________________________ 

X com som de Z → _________________________         X com som de KS → ________________________ 

 

https://youtu.be/QOtTWa4Q5xQ
https://youtu.be/OtzQ6RZ_Pdg


2) Siga as setas, escreva palavras e leia-as. 

 

________________________       ______________________      _________________________ 

 Nessas palavras, a letra X tem som de ________. 

 

______________________          __________________________        __________________________ 

 Nessas palavras, a letra X tem som de ____________. 

 

 

_____________________          _________________________          _____________________ 

 Nessas palavras, a letra X tem som de ___________. 

 

 

_____________________           ______________________                    ___________________ 

 Nessas palavras, a letra X tem o som de ___________. 

 

 

 



3) Desembaralhe as palavras com X e copie-as nas colunas adequadas. 

MEXILHÃOENXAMEROUXINOLMEXICANOENXADAAMEIXAENXUGARPEIXEMEXERICA 
ENXOVALCAIXAENXERGARTROUXABAIXOMEXER 

 

En + X = ________________________________________ 

Me + X = ______________________________________ 

Ditongo + X = _____________________________________ 

 Em todas as palavras, o X tem som de: 

(     ) ch  (     ) z   (     ) s   (     ) ks 

4) Complete as palavras abaixo de maneira adequada. 

a) Afrou ____ar 

b) Pu ____ar 

c) ____aveiro 

d) Fa ____ina 

e) Acol ____oado 

f) Gordu ____o 

g) ____urrasco 

h) Pon ____e 

i) Abai ____o 

5) Assinale a sequência que preencha corretamente as lacunas das orações abaixo. 

1. Os critérios de avaliação não foram os de pra___e. 

2. Depois do ve___ame em campo, os jogadores voltaram em silêncio para o vestiário. 

3. A empresa contratou outro funcionário para cuidar do almo___arifado. 

4. O advogado encontrou uma bre___a na lei e assim conseguiu inocentar seu cliente. 

5. Apostou todas as suas fi___as na seleção brasileira de futebol. 

a) x, x, ch, ch, x. 

b) ch, x, x, x, ch. 

c) x, ch, x, ch, x. 

d) ch, ch, x, x, x. 

e) x, x, x, ch, ch. 

FIQUE DE OLHO: 

Em geral, escreve-se X: 

 Após as sílabas iniciais en e me; 

 Após os ditongos. 

 


