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PORTUGUÊS  

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Português; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Português. 

 

REVISÃO  
 

Unidade 3 – Bichos: Prazer em conhecê-los  

Capítulos 1 e 2  

 A variação da língua é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida 

por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma 

oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes.  

Exemplo: Podemos nos referir as mesmas coisas, porém, existem diferentes formas de utilizá-la.  

 

Em nossa região conhecemos essa fruta citada acima como mexerica, mas essa mesma fruta pode 

ser conhecida de diferentes formas em outras regiões do nosso país, isso é chamado de variação 

linguística.  
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 A linguagem formal e informal são variações da língua.  

 A linguagem formal, também conhecida como linguagem culta, é uma linguagem onde não é 

permitido erros, gírias ou palavras pela metade. É uma linguagem aplicada quando é necessário 

formalidade entre os interlocutores, em momentos que requerem seriedade e respeitabilidade.  

 A linguagem informal, também conhecida como linguagem cotidiana, é uma linguagem mais 

despojada, qual podemos utilizá-la com familiares e amigos. Ela nos permite erros, gírias, palavras 

pela metade, é uma linguagem despreocupada com as normas gramaticais. 

Exemplos: Linguagem formal: “Estou muito atrasado”!  

 Linguagem informal: “Caraca! Tô muito atrasado!” 
 

 Usa-se “AM” se o verbo estiver no passado e no presente. Usa-se “ÃO” se o verbo estiver no 

futuro. 

Exemplo:  Elas dançaram ontem. 

Elas dançarão amanhã. 
 

 Verbo é a classe de palavras que indica ação e estado.  

Exemplo:  A palavra brinca indica a ação de brincar. 

A palavra estuda indica a ação de estudar. 

A palavra desenha indica a ação de desenhar.  

A palavra estou indica um estado. 
  

 Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso do C com som de s e do Ç.  

 A cedilha é um sinal que encontramos abaixo da letra C, qual formamos a letra Ç que sempre 

vai reproduzir o som do s. 

 Nunca encontraremos uma palavra que será iniciada com Ç, essa letra será encontrada 

somente no meio das palavras ou no final. 

 Usamos o C com som de s somente antes das vogais E/I. 
 

Exemplo: Abrace   Acidente  
 

 Usamos o Ç somente antes das vogais A/O/U. 
 

Exemplo: Açaí  Açougue   Açude 
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QUESTIONÁRIO 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, não se esqueçam de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: Revisão de Português 

Data: Juiz de Fora, 12 de novembro de 2020. 

 

1) Leia atentamente as alternativas abaixo e assinale a que há uma linguagem formal, isto 

é, uma linguagem culta que exige todas as normas gramaticais.  

a) (    ) Fala, amigo! Tudo beleza? 

b) (    ) E aí, pessoal? Animados pra amanhã? 

c) (    ) Boa tarde, D. Mariza! Estaremos sempre à sua disposição. Atenciosamente, Equipe do 

Dr. Glauco. 

d) (    ) Que dia é seu niver?  

 

2) Use corretamente o C e o Ç. 

____ egonha    Ca ____ ar    Co ____ eira 

A ____ úcar    Sa ____ i    ____ ilada 

Dentu ____ a    Crian ____ a    A ____ etona 

____ ebola    La ____ o    ____ igarra 

 

3) Observe a tirinha abaixo: 
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Diante do diálogo apresentado podemos afirmar que:  

a) (    ) O Chico  Bento e o Zé Lelé são meninos da cidade. 

b) (    ) Chico Bento e Zé Lelé são meninos caipiras. 

c) (    ) Os dois fazem o uso da linguagem formal.  

 

4) Faça o uso adequado dos verbos que estão entre parênteses nas frases abaixo.  

a)  Meus irmãos _______________________ amanhã. (Viajar) 

b)  Minhas amigas ____________________ de viagem ontem. (Chegar) 

c)  As crianças _____________________ alto ontem à noite. (Gargalhar) 

d)  Meus pais se _______________________ hoje à noite, pois ficarão um bom tempo fora do 

país. (Despedir) 

 

5)  Leia atentamente as frases abaixo e circule somente os verbos. 

a)  Eu brinco muito com a minha vizinha. 

b)  Meu irmão chora excessivamente. 

c)  Maria Izabel grita muito com sua filha. 

d)  As crianças correram para muito longe. 

e)  O celular era novo e estragou. 

f) Meu primo engasgou.  

 

 

 


