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REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 

QUESTIONÁRIO – Unidade 3 – Capítulo 3 

 

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, 10 de dezembro de 2020. 

 

1) As frases abaixo estão escritas propositalmente erradas, sem concordância verbal. Leia-

as atentamente e reescreva-as de forma correta. Lembrando que, as frases precisam ser 

escritas de forma que foram iniciadas.  
 

a) Meus dentes estão doendo. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Hoje à noite quero ir ao shopping com as minhas prima.  

______________________________________________________________________________ 

c) Tenho dois cachorro peludo e bravo.  

______________________________________________________________________________ 

 

2) Abaixo temos alguns adjetivos masculinos, coloque à frente dos masculinos os seus 

femininos, fazendo o uso do sufixo –ESA. 

a) Norueguês __________________________ 

b) Irlandês ________________________ 

c) Camponês _______________________ 

d) Maltês _________________________ 

e) Francês ___________________________ 

f) Escocês ________________________ 

 

3) Complete a frase abaixo com ÊS, ESA e S.  

Os adjetivos que indicam a origem de pessoas ou coisas terminam em _____ ou _____. Essas 

terminações são sempre escritas com ____.  
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QUESTIONÁRIO – Unidade 4 – Capítulo 1 

 

1) Escreva as frases abaixo substituindo as palavras em destaque por pronomes pessoais do 

caso reto. 

  

a) Carlos saiu do trabalho cedo. 

______________________________________________________________________________ 

b) Alice e Aline foram ao parque. 

______________________________________________________________________________ 

c) Eu, Carlinha e Melissa vamos ao dentista. 

______________________________________________________________________________ 

d) Vitória e suas três irmãs moram na rua. 

______________________________________________________________________________ 

e) Antônia é uma ótima arquiteta. 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Complete as frases com os pronomes oblíquos do quadro. 

Mim           comigo           si           me          contigo           lhe 

 

a) Amanhã você vai _________________ ao parque? 

b) Mamãe __________ deu uma surpresa. 

c) Carminha entregou para ____________.  

d) Posso ir __________________ ao cinema? 

e) Aquele senhor só pensa em ____________ mesmo.  

f) Posso __________ dar um abraço apertado?  

 

3) Leia atentamente as frases abaixo e circule os pronomes possessivos. 

a) O médico não entendeu a minha dúvida. 

b) Meu aluno não para quieto. 

c) Vossos tios moram longe? 

d) Esses pertences são seus? 

e) Nossos professores são bravos. 

f) Teus olhos são verdes. 
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4) Complete as frases com os pronomes demonstrativos em destaque:  

Este            Aquele          Esta            Essa           Esse            Aquilo           Esses 

 

a) _______________________ anel no meu dedo é ouro com brilhante. 

b) _______________________ ano que passou foi incrível para nós.  

c) _______________________ carro que está passando lá na rua debaixo está muito veloz.  

d) Pegue _________________ jaqueta ao seu lado, por favor.  

e) _____________ minha rosa está linda! 

f) _________________ seus sapatos são chiques. 

g) ____________________ ali é o que?  

 

5) À frente de cada palavra separe as sílabas e classifique-as quanto ao seu número. Faça de 

acordo com o exemplo abaixo.  

Exemplo: Travessão – Tra – ves – são / oxítona 

a) Pé ___________________________________________ 

b) Computador ____________________________________ 

c) Almofada ________________________________________ 

d) Botão __________________________________________ 

e) Garrafa ________________________________________ 

f) Calado __________________________________________ 

g) Lâmpada ________________________________________ 

h) Bom _____________________________________________ 

 

6) Leia atentamente as palavras abaixo e, em seguida, sublinhe a silaba tônica de cada uma 

delas. Lembre-se, as sílabas acentuadas já são tônicas, as que não são, você precisará 

descobrir.  

a) Terreiro  

b) Ferro 

c) Televisão 

d) Fé 

e) Lâmina 
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QUESTIONÁRIO – Unidade 4 – Capítulo 2 

 

1) Marque V (verdadeiro) e F (falso) nas frases abaixo: 

a) (    ) O discurso direto é caracterizado por uma transição exata da fala dos personagens, sem 

participação do narrador. 

b) (   ) O discurso indireto é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso, ao 

reproduzir as falas dos personagens.  

c) (    ) O discurso direto não é caracterizado por uma transição exata da fala dos personagens, 

ele tem a participação do narrador.  

d) (    ) O discurso indireto é caracterizado por fala dos personagens.  

2) Leia as frases abaixo e pontue-as adequadamente. Lembre-se que estamos estudando os 

seguintes sinais de pontuação (.), (?), (!), (:), (-).  

a) Quantos anos você tem ___ 

b) Que susto ___ 

c) Meu nome é Ana e eu tenho 10 anos___ 

d) Melina disse a Taís ___ 

e) ___ Vamos tomar um banho de piscina ____ 

 

3) Sublinhe os encontros consonantais. 

Planta              Grosso                  Praia             Grande                 Princesa           Clima 

Cristal                Crente                Livraria             Palavras         Dublado              Gracioso 
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4) Escreva duas palavras com cada encontro consonantal. 

a) Pr ___________________________ 

b) BL ___________________________ 

c) Vr ___________________________ 

d) Gr ___________________________ 

e) Fr ___________________________ 

f) PL ___________________________ 
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QUESTIONÁRIO – Unidade 4 – Capítulo 3 

 

1) Quais das frases abaixo apresentam uma linguagem figurada? Marque a opção correta. 

a) O brinco é de ouro. 

b) No céu tem nuvens.  

c) Meu quarto está um forno.  
 

2) Leia as palavras do quadro abaixo e, em seguida, separe as sílabas, sublinhe a sílaba tônica 

e, classifique-a adequadamente. Faça de acordo com o exemplo.  

Palavra Separe as sílabas Oxítona Paroxítona Proparoxítona 

Cortina Cor – ti - na  X  

Fé     

Bônus      

Irlandês     

Afastado     

Espelho     

Matemática     

Gratidão     

Música     

Picolé     

 

3) Usando o acento agudo e o acento circunflexo, acentue corretamente as palavras abaixo. 

Bonus                      Agua                                  Metodico                            Sofa 

Genero                         Judo                             Academico                               Bebe 

Parabens                        Domino                               Jacare                             Açai 

 


