


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 30 de setembro de 2020 (quarta-feira) 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Atividades complementares 

Leia os quadrinhos e responda as questões. 
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1) Responda: 

a) O que provoca humor nessa história?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

b) Observe que no texto alguns quadrinhos estão em branco. Complete os quadrinhos dando um 

sentido para a história.  

 

c) Retire do texto três palavras com INHO. 

_____________________________________________________________________________ 

 

d) Como essas palavras são formadas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva o número correspondente ao que indicam os diminutivos nas falas: 

1. Tamanho ou intensidade de algo  

2. crítica, ironia 

3. carinho, ternura 

 

(     ) “Gracinha da mamãe...”   (     ) “Com minha coelhinha Bulula!” 

(     ) “Dá um cheirinho nela ..."    (     ) “Você já está bem grandinha pra essas coisas.”                   

                                                       

3) Releia o último quadrinho da história “Criançona”. De acordo com a história o que o 

título significa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Em que grau está a palavra criançona? 

_____________________________________________________________________________ 
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5) Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Julieta o 

Janaína. Releia e responda: 

 

a) Que linguagem é essa? 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nossa história? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6) O que você achou da atitude do Julieta na história “Criançona"?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7) Escreva as palavras no diminutivo:  

 

boné _______________    casa _______________ 

 

menino _______________  caixa _______________ 

 

mulher _______________  cão _______________ 

 

rádio _______________   pudim _______________ 

 

caneta _______________  computador _______________ 

 

 

     

 


