
 
 
 
 
 

 

 

1.Essa propaganda vende um produto ou uma ideia? Explique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A propaganda fez referência a um conto infantil bastante conhecido. Que conto é esse? 

____________________________________________________________________________ 

B) Segundo a propaganda, o que o leitor deve fazer se quiser ajudar no combate ao desmatamento da 

Amazônia? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

C) O que você acha que o autor quis mostrar ao leitor com essa mudança no cenário do conto? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

D) No conto infantil há um vilão: o lobo mau. Quem seria o vilão nesse contexto da propaganda? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

E) Há outras formas de contribuirmos com a preservação do meio ambiente. Cite três. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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2.Observe a reportagem e marque um X nas respostas corretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) As crianças entrevistadas pela reportagem do jornal 

 (    ) já devolveram os brinquedos proibidos. 

 (    ) estão muito dispostas a entregar esses brinquedos. 

 (    ) estão resistindo a devolver os brinquedos ao fabricante. 

 (    ) querem comprar mais desses brinquedos. 

 

B) Esta notícia da Folhinha, do jornal Folha de São Paulo, incentiva as crianças a: 

 (    ) não entregar os brinquedos proibidos. 

 (    ) guardarem esses brinquedos em casa. 

 (    ) doar esses brinquedos a crianças carentes. 

 (    ) devolverem os brinquedos proibidos ao fabricante. 

 

C) A manchete dessa notícia é Sob Suspeita. Este título foi escolhido para a reportagem porque: 

 (    ) alguns brinquedos são perigosos para as crianças. 



 (    ) as crianças traquinas estão sendo investigadas. 

 (    ) a fábrica que produz os brinquedos perigosos fechou. 

 (    ) criminosos estão usando bonecos para cometer roubos. 

 

D) A última frase do texto diz Segurança não é brincadeira. A reportagem nos alerta: 

 (    ) Devemos brincar com objetos perigosos. 

 (    ) Devemos evitar correr riscos mesmo nas brincadeiras. 

 (    ) Devemos sempre brincar mesmo que a brincadeira não seja segura. 

 (    ) Qualquer brincadeira é sempre segura 

 

3.Retire do texto o que se pede. 

 

A) 2 palavras paroxítonas acentuadas. 

__________________________________________________________________________  

B) 2 palavras oxítonas terminadas em ões.  

___________________________________________________________________________ 

C) 1 palavra proparoxítona 

___________________________________________________________________________ 

D) Justifique a acentuação da palavra países. 

__________________________________________________________________________ 

4.Observe a tirinha abaixo e leia com atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

A) Qual é o número de letras e fonemas das palavras famoso e lutar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B) Retire da tirinha 1 palavra que tenha o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. 

____________________________________________________________________________ 

C) Copie uma frase da tirinha onde apareça 1 artigo definido. Circule o artigo. 

             ___________________________________________________________________________ 



       D) Retire 2 dígrafos da tirinha e escreva abaixo. 

            ____________________________________________________________________________ 

E) Escreva 1 substantivo próprio e 1 substantivo comum. 

____________________________________________________________________________ 

5. Separe as sílabas e classifique as palavras em ditongo, tritongo ou hiato. 

A) Joelho________________________________________________________                   

B) Ruína________________________________________________________ 

C) Saguão_______________________________________________________ 

D) Faixa_________________________________________________________ 

6. Complete com o numeral conveniente:  

      A) Hoje é o ___________________ dia da semana.  

      B) No ________________ dia do mês de setembro proclamou-se a Independência do Brasil. 

      C) Junho é o ________________ mês do ano.  

      D) Oito é o _______________ de quatro.  

      E) D. Pedro ________________, filho de D. Pedro _____________, governou o Brasil durante  

quase _______________século. 

  

                                                               Faça com atenção, você é fera! 

 

                                                                                    
 


	Nota
	Matéria: Português
	Valor: 5,0


