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QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 

Capítulo 3: No Fundo do Baú - páginas 45 a 63 

1) Leia o texto 1 a seguir. 

São Paulo-SP, 25 de Março de 2018. 
 

Querido Paulo, 
 

      Estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. 

      Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o Zoológico de São Paulo? Ele é enorme, 

dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram. 

      Vi muitos animais que eu conhecia, somente pela TV: zebras, o leão e a leoa, cobras de várias 

espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes... Mas o que achei mais lindo 

mesmo foram as girafas, você precisa ver, têm pescoços grandõõõõõõeesssssssss! 

      Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. Os 

animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção. 

Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para mostrar as fotos e tomar um café 

conosco. 
 

Beijos, 
 

Joana Maria. 
 

PS: Dá um abraço em todos aí na Paraíba, principalmente na nossa tia Luíza! 
 

 Responda com as suas palavras: 
 

a) Como se chama o texto que você acabou de ler? 
 
b) Qual a finalidade de textos como esse na sociedade? 
 
c) Quando e onde ele foi escrito? 
 
d) Quem é o remetente deste texto? 
 
e) Quem é o destinatário deste texto? 
 
2) Sobre o texto acima coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses. 
 
 

(  ) Não existe relação de intimidade pessoal entre a remetente e o destinatário desse texto. 

(  ) A remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao se dirigir ao destinatário. 

(  ) Esse texto foi escrito com o objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas 

íntimas.   
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(  ) Pela estrutura deste texto, ele é considerado uma carta de solicitação. 

(  ) A remetente trata de uma visita que ela fez ao zoológico de São Paulo. 

 

Marque a sequência correta. 
 

a) F – F – V – V – V 

b) V – F – V – F – V  

c) F – F – V – F – V  

d) V – V – V – F – V  
 

3) Leia o texto 2 a seguir. 

São Paulo, 12 de março de 2012. 
 

Senhor Gerente da Loja Casas Bahia, 
 

       No último dia 05 de Fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do São 

José, nº 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. 

      Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na 

minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse 

realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado, 

no entanto, após ligar o aparelho na tomada constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e 

não funcionava. 

       Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar 

em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data continuo 

à esperar. 

       O atraso na resolução do problema vem ocasionado vários transtornos ao meu cotidiano. 

Por este motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue, 

sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do 

pagamento de volta. 

 

Atenciosamente, 
 

João da Silva. 
 

RG: 3425609 

CPF:123-543-574-45 

RUA: FLORIANO PEIXOTO Nº 23 

CIDADE: SÃO PAULO- SP 
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 Agora, vamos comparar o texto 1 com o texto 2. Escreva CARTA PESSOAL ou 

CARTA DE RECLAMAÇÃO dentro do espaço a depender de quem for a característica dita. 

 

Linguagem informal, marcada pela intimidade 

entre os interlocutores. 

 

É utilizada quando o remetente descreve um 

problema ocorrido a um destinatário que pode 

resolvê-lo. 

 

Vocabulário que expressa sensações e 

sentimentos, como: conquista, alegria, tristeza 

e saudade. 

 

Linguagem formal e educada.  

Despedida (uso de expressões como: beijos, 

com carinho, até breve etc. e indicação do 

autor). 

 

Utilizar tratamento formal ao se dirigir ao 

destinatário, demostrando respeito. 

 

 

4) Observe o perfil de uma carta pessoal, isto é, a forma como as cartas geralmente se 

organizam na folha de papel. 

 

 
 
 Responda: Quais são as partes da carta que corresponde cada numeral? 

 
1 - _______________________   4 - _______________________ 
2 - _______________________   5 - _______________________ 
3 - _______________________ 
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5) Cite quais são as características do gênero textual artigo de opinião. 
 

6) Na frase abaixo, foi usada uma linguagem informal. Identifique-a e em seguida escreva o 

seu significado. 
 

Se você estudar para caramba antes da prova, vai dar tudo certo! 

 

7) A linguagem varia de acordo com a situação em que é usada. Em quais situações 

podemos usar a linguagem formal e informal? Cite três situações. 

 

8) Relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª. 

( 1 ) Carta pessoal. (   ) Utilizada nos jornais, revistas, carta de solicitação. 

( 2 ) Carta de reclamação. (   ) Utiliza-se uma saudação carinhosa. 

 

( 3 ) Linguagem formal. 

(   ) Utilizada para solucionar problemas, como cobrança 

indevida, atraso de entrega de uma mercadoria, etc. 

( 4 ) Linguagem informal. (   ) Utilizada no cotidiano com pessoas próximas. 
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa and Teacher Fernando 

Project: I Love Math 

 Link para a acessar a aula: https://youtu.be/S2U47uEKX_I   

Meus queridos alunos do 4º ano,  

A Tia Luísa estava com muita saudade de vocês. Por isso, o Tio Fernando me deu a oportunidade de 

matar essa saudade. Olha que legal!!  

No vídeo de hoje, vamos continuar o projeto ‘I love math’, falaremos sobre as formas geométricas. 

Também iremos relembrar aquele jogo chinês, em que usamos as ‘shapes’. 

1) Hello!! 

2) How are you today?  

3) How do spell your name? 

4) What month is it? 

5) Review Numbers (1 – 100) – Revisão números de 1 a 100.  

6) Review Addition – Revisão adição. 

7) Review Subtraction – Revisão subtração. 

8) Shapes (formas geométricas) – Circle (círculo), Square (quadrado), Triangle (triângulo), Rectangle 

(retângulo), Diamond (losango), Oval (oval), Heart (coração), Star (estrela) e Parallelogram 

(paralelogramo). 

9) Challenge – Tangram: Agora, um desafio para vocês! A partir das formas geométricas a seguir, 

monte um lindo desenho, como os do vídeo: 

 

 
 

https://youtu.be/S2U47uEKX_I

