


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 05 de junho de 2020 (sexta-feira) 

 

QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 

Capítulo 2 e 3: Infância em quadrinhos/Grande ou pequena? 

Páginas 28 a 63 

 

5) Já sabemos que o tamanho das coisas pode ser indicado por meio do aumentativo e 

diminutivo. Diante disso, coloque de acordo com as palavras apresentadas, o 

aumentativo e o diminutivo de cada uma. 

 

 

 

Substantivo 

 

Aumentativo 

 

Diminutivo 

 

Carro 

  

 

Casa 

  

 

Amigo 

  

 

Caneca 

  

 

Abelha 
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6) Observe a tirinha e responda: 

 

a) As crianças entenderam sobre a brincadeira que o amigo queria fazer? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Quando ele falou telefone sem fio, o que eles fizeram? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Você conhece ou já brincou de telefone sem fio?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

7) Complete com a letra “g” ou com a letra “j”: 

 

Ca ___ u  

Pedá ___ io 

___ aca  

____ orila 

Reló ___ io  

A ___ ir 

Esto ___o  

Ma ___ estade 
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8) Leia o texto com atenção e identifique erros (colocados propositalmente) referentes 

à ortografia. Em seguida, reescreva as palavras abaixo do texto de forma adequada: 

ANIMAIS SELVAJENS 

 

 Há uma grande diversidade de animais selvajens (ou silvestres) por todo o mundo, e todos 

possuem grande importância para o equilíbrio da natureza. Muitos são tirados de seu habitat 

natural e colocados em cativeiro, sendo prejudicados, e prejudicando os ecossistemas naturais. A 

principal causa é o comércio ilegal que aumenta a cada dia, e junto com ele, a extinção de várias 

espécies. 

 Todo animal possui um papel fundamental e uma beleza única. Portanto é imprescindível a 

conscientização da sociedade, que compra por achar “bonito”, e por pensar que é um ato de “boa 

ação” com a natureza cuidar de um deles. Mas pelo contrário, o animal vive sem liberdade, e não 

pode ajir segundo seus instintos. Não podemos impedir a maneira natural dos animais viverem, 

nem aceitar que eles sejam contrabandeados, sofram maus tratos, e morram. […]. 
Disponível em: <http://animais-selvagens.info/> 

 

 

Respostas: _________________________________________________________ 

 

 

 

  

http://animais-selvagens.info/

