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PORTUGUÊS 

 

Atividades 

  
1- Leia a propaganda abaixo: 

 

A palavra em destaque no título está: 

(a) certa, é um verbo, portanto termina com ISSE. 

(b) errada, é um substantivo, portando se escreve com ICE. 

(c) errada, é um verbo, portanto termina com ISE. 

(d) errada, pois deveria terminar com IÇE. 

 

2- Complete as frases selecionando a grafia correta das palavras. 

a) A festa de ontem estava uma…………….. (chatisse/chatice) 

b) Se a gente…………….Daqui, iríamos para onde? (fugisse/fugice) 

c) Foi uma ……………. entrar na piscina gelada. (doidisse/doidice) 

d) A professora…………….que amanhã não haverá aula. (disse/dice) 
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3- Complete as palavras abaixo com ICE ou ISSE: 

 

a) caduqu____   e) esquisit____.   f) dorm____. 

b) fug____   g) meigu____  h) diger____. 

c) serv_______   i)burr ____   j) maluqu____. 

d) chat___.  k) proib____  l) caret____ 

 

4- Como estudamos, percebemos que palavras terminadas em ICE são substantivos, e 

palavras terminadas em ISSE são verbos. Observe a tabela abaixo e marque S para 

substantivos e V para verbo: 

 
 mentisse  disse 

 meninice  colorisse 

 imundice  dividisse 

 partisse  tolice 

 gulodice  iludisse 

 
5) Leia a notícia abaixo: 

 
“Os Últimos Jedi’: Mais do mesmo, que chatice…” 

 

Essa franquia se tornou tão previsível e inconsistente que me deixa entediado. Não tem 

inspiração nem alma. É servil, com uma fórmula pronta para ter sucesso no mercado… Star Wars 

virou uma franquia tão previsível e inconsistente que me deixa entediado demais, sem inspiração 

nem alma, servil com uma fórmula pronta para ter sucesso no mercado, um cinema que sabe que 

a paciência de seus espectadores só admite múltiplos planos com duração mínima, embelezados 

com essa música que ensurdece em todos eles, falsamente épico, inutilmente lírico, em busca de 

novos personagens que parecem caricaturas. Cinema com estratégia de ação contínua, 

frenético, que no meio dessa apoteose de batalhas, duelos, ruídos e efeitos especiais consegue 

o paradoxo de me fazer dormir às vezes. E são várias as gerações que seguem esse show 

galáctico com o amor e a lealdade dos fiéis. Benditos sejam. Como os invejo. Eu tremo cada vez 

que tenho de sofrer com o novo lançamento de uma saga que para mim é insuportável. E durará 

até o infinito e além.  

CARLOS BOYERO Fonte: Brasil.elpais.com/brasil/2017/12/12/cultura/1513085969_936689.html 
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A palavra em destaque no título está: 
 

(a) errada, é um verbo, portanto termina com ISSE. 
(b) certa, é um substantivo, portando se escreve com ICE. 
(c) errada, é um verbo, portanto termina com ISE. 
(d) errada, pois deveria terminar com IÇE. 
 

 
6) Leia o poema abaixo e circule palavras terminadas em Ice ou Isse. 
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CIÊNCIAS 

 

Atividades 

 

1- Que nome recebe todo resíduo sólido produzido pela atividade humana? 

2- A destinação incorreta dos resíduos produzidos por nós pode ser considerada um problema 

para saúde? Justifique sua resposta. 

3- No local onde se acumulam esses resíduos, ocorre a formação de um líquido. Que nome 

recebe esse líquido e o que ele provoca?  

4- O que é feito com os resíduos encaminhados aos aterros sanitários? 

5- Quais tipos de produtos são considerados os principais agravantes da produção de lixo no 

mundo? 

 


