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Capítulo 1 

Vamos ler este poema? 

Texto 

Nome da Gente 

Por que é que eu me chamo isso 

E não me chamo aquilo? 

Por que é que o jacaré 

Não se chama crocodilo? 

 

Eu não gosto do meu nome,     

Não fui eu quem escolheu.            

Eu não sei porque se metem  

Com um nome que é só meu! 

 

O nenê que vai nascer 

Vai chamar como o padrinho.   

Vai chamar como o vovô, 

Mas ninguém vai perguntar 

O que pensa o coitadinho. 

 

Foi meu pai quem decidiu 

Que o meu nome fosse aquele,  

Isso só seria justo 

Se eu escolhesse o nome dele. 

 

Quando eu tiver um filho, 

Não vou por nome nenhum. 

Quando ele for bem grande, 

Ele que escolha um!                   
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Compreensão do Texto 
 
1. Qual é o título do texto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Qual é o assunto do texto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Quem é o autor do texto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Escreva aqui o seu nome completo. 
 

 

 

5. O seu nome é igual ao de alguém da sua família? De quem? 

 

_________________________________________________________________________________  

6. Quem escolheu o seu nome? 

 

_________________________________________________________________________________ 

7. Você gosta do seu nome? Por quê? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática 

O Alfabeto – vogais e consoantes 

Quando falamos, usamos sons. 

Quando escrevemos, usamos letras. 

As letras representam os sons que usamos para falar. 

O alfabeto é um conjunto de letras em que escrevemos várias palavras que formam a nossa língua. O 
alfabeto também é conhecido como abecedário e com ele podemos brincar com as palavras, pois 
montamos e desmontamos as letras formando infinitas palavras. 

Nosso alfabeto tem 26 letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No alfabeto temos 5 vogais:  

 

 

 

São 21 consoantes. Veja: 
 

 

 

 

 

 

 

As letras K,W,Y são usadas em nomes de pessoas, palavras de origem estrangeira e  abreviaturas. 
Exemplo: km, kg, show, Washington.  
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Compreensão  

1. Complete a sequência alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escreva a letra inicial do nome de cada desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observe o alfabeto e em seguida pinte as consoantes. 
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4. Complete os nomes das figuras usando somente vogais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escreva palavras iniciadas pelas consoantes. 

F __________________________________________________________________________ 

L __________________________________________________________________________ 

M _________________________________________________________________________ 
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Ordem Alfabética 

A sequência, ou ordem, em que as letras aparecem no alfabeto é chamada de ordem alfabética. 

Podemos escrever as palavras em ordem alfabética. 

Para colocar as palavras em ordem alfabética, devemos: 

 Saber a ordem das letras do alfabeto; 

 Observar a primeira letra das palavras e coloca-las em ordem. 

A ordem alfabética é utilizada para organizar as palavras em dicionários, para organizar nomes em uma 
lista etc. 

Observe o exemplo de Ordem Alfabética abaixo.  

Colocar na Ordem Alfabética os nomes dos seguintes animais: 

Elefante, Anta, Leão, Vaca e Galinha 

 

Na Ordem Alfabética fica assim:  

Anta, Elefante, Galinha, Leão e Vaca 
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Compreensão 

1. Observe o alfabeto, e escreva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observe o quadro de palavras e copie-as nas fichas em Ordem Alfabética. 
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3. Ligue os pontos seguindo a ordem do alfabeto e complete a figura. Depois, pinte como quiser. 
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Ao escrevermos usamos letras maiúsculas e minúsculas que variam de acordo com as palavras. 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – W – Y – X – Z 

a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – s – t – w – y – x – z 

 

As letras maiúsculas são usadas no início das frases que continuam a serem escritas com letras 
minúsculas. 

 Se no meio da frase tiver algum nome próprio, nomes de pessoas, animais, cidade esse também 
deverá ser escrito com letra maiúscula. 

Exemplo:  

Fui para São Paulo passear na casa da tia Mariana e brinquei com sua gatinha Mimi. 

 As letras maiúsculas também são usadas para escrever nomes de países, estados e cidades, pois 
também são seus nomes próprios. Isso deve acontecer mesmo que tais nomes apareçam no meio ou 
no final da frase. 

Exemplo:  

O único país penta campeão em copas do mundo é o Brasil. 

Nomes de rios também devem ser escritos com letras maiúsculas. 

Exemplo:  

O rio Amazonas está localizado na região norte do Brasil. 

 Para escrever nomes de coisas ou objetos, usamos letra minúscula. Eles são chamados de nomes 
comuns e por isso são escritos com letras minúsculas. 

Exemplo:  

Saí com minha prima para tomar sorvete. Depois passamos na banca e compramos gibis. 
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Compreensão  

1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  

(1)  Nome de país  

(2)  Nome de pessoa  

(3)  Nome de animal  

(4)  Nome do planeta 

(5)  Nome de cidade  

(    ) Totó  

(    ) Rio de janeiro  

(    ) Terra  

(    ) João  

(    ) Brasil  

 

2. Copie as frases usando letra maiúscula onde for necessário.  

a) meu irmão pedro aprendeu a ler com cinco anos.  

_________________________________________________________________________________ 

b) a professora rosa tem um cachorro chamado oddie.  

________________________________________________________________________________ 

c) são paulo é a maior cidade do brasil.  

________________________________________________________________________________ 

d. o sonho do meu primo é ser um astronauta para conhecer o planeta terra.  

_________________________________________________________________________________ 

4. Escreva três palavras escritas com letra maiúscula. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

5. Escreva três palavras escritas com letra minúscula. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Ortografia s, ss, c, ç, sc  

 

1. Leia o poema a seguir. 

A sereia 

 

A pequena sereia 

ouviu o sino tocar. 

Após o sol nascer, 

foi à cidade passear. 

 

Lá, comeu salsicha e salada, 

bebeu suco de limão. 

queria ficar bem elegante, 

arrumou o cabelo no salão. 

Voltou para o mar, 

toda bela e exuberante! 

 

a) O que você achou desse poema? Compartilhe sua opinião com os colegas. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

b) Quem ouviu o sino tocar?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

c) O que a sereia foi fazer na cidade? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

d) Leia atentamente as palavras a seguir. 

nascer – salada – passear 

 

Circule as letras “s” e as que têm som de “s” nas palavras acima. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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2. Preencha o texto a seguir com s, ss, c, ç ou sc. 

Vane _______ a, 

Amanhã é meu aniver _________ ário. Minha mãe vai fazer bolo de _______ enoura com calda de 
chocolate e vai ter ________ orvete de a ______ aí. Não e ________ que ________ a de trazer roupa 
de banho para entrar na pi ________ ina. 

                                                                                                                        __________ abrina 

 

Você Sabia? 

O som de S pode ser representado pelas letras S, C e Ç e pelas combinações SS e SC. 

A letra S possui som de S quando aparece no início da palavra, após uma consoante ou no final de 
sílaba, como em sonho, ensino e estudo. 

A combinação SS possui som de S e sempre aparece entre vogais, como em gesso. 

A letra C possui som de S quando é acompanhada das vogais E e I, como em doce e tecido. 

O Ç possui som de S e é acompanhado das vogais A, O e U, como em abraço. 

A combinação SC possui som de S quando é acompanhada das vogais E e I, e sempre aparece entre 
vogais, como em descida e nascer.  

  



 

 

14 

Capítulo 2 

Texto           

Pato Lourival 

Lourival é um pato que vive na chácara da tia Lúcia. Nunca vi bicho mais esperto. Quem disse que 
animais não pensam? Se não pensam, Lourival fugiu à regra. 

 No começo, quando ele foi levado para a chácara, tia Lúcia bem que pensou em jantá-lo ao molho de 
laranja, mas desistiu ao perceber que toda vez que ela queria fazer isso, o pato sumia.  

Um dia, procura que procura e tia Lúcia o achou espiando, escondidinho atrás de uma moita. O danado 
estava até camuflado com umas folhas na cabeça e no corpo para não ser reconhecido. 

 
Compreensão do Texto 
 
1. Qual o título do texto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Quem é Lourival? 
 
_________________________________________________________________________________ 

3. Por que tia Lúcia desistiu de jantar o pato Lourival? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Um dia, quando foi procurá-lo, onde tia Lúcia o achou? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
5. Como o pato Lourival estava escondido? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática  

M antes de P e B 

Leia o texto: 

Pimpinela 

O circo Mambembe tem um macaco ensinado. 

O nome do macaco é Pimpinela. 

Pimpinela toca bumbo e berimbau. 

Pimpinela também sabe sambar. 

É só a banda tocar um samba e Pimpinela sai sambando. 

Toda a gente canta e samba junto com ele: 

“Vem, vem, vem... Vem correndo, minha gente, para ver o Pimpinela, o sambista 
inteligente!” 

Pimpinela gosta de amendoim e de bombom. 

1. De acordo com as regrinhas da Língua Portuguesa antes de “P” ou “B”, devemos usar a letra “M”. 
Observe o texto e faça um círculo nas palavrinhas com “M” antes de “P” ou “B”.  

 

2. Separe as sílabas.  

Samba ____________________________ 

Ombro ____________________________ 

Jardim ____________________________ 

Umbigo ___________________________ 

Capim ____________________________ 

Bombom __________________________ 

 

3. Complete com (m) e descubra as palavras, copiando-as em seguida.  

Home _____ = ________________________________ 

Jardi ______ = ________________________________ 

Corag ______ = _______________________________ 

Selvage ______ = _____________________________ 

Pudi ______ = ________________________________ 
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Encontros Vocálicos 

 

Encontro vocálico é o encontro de vogais com sons fortes e sons 
fracos. 

Em cada sílaba só pode haver uma vogal com som forte.  

Observe abaixo alguns exemplos de palavras com encontros vocálicos  

Exemplo: navio, pião, quadro, touro, Uruguai 

Os Encontros Vocálicos se dividem em três grupos: 

 Ditongos – É quando acontece a união de duas vogais em uma única sílaba. 

Veja os exemplos: água, madeira, papai, saudade  

 Hiato – É o encontro de duas vogais, mas quando são pronunciadas, ficam em sílabas diferentes.  

pia – Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal “a” fica separada da outra vogal “i”, 
percebeu? 

Isto acontece porque emitimos dois sons: O som da sílaba “pi” e o da sílaba “a”. 

A isto nós chamamos de Hiato. 

Veja outros exemplos: 

lua – cadeado – dia – piada – saúde  

 Tritongo – É o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. 

Exemplo:  

Uruguai, Paraguai, iguais. 
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Compreensão 

 

1. Circule os Encontros Vocálicos das palavras abaixo, depois separe as sílabas.

Piada_________________________________ 

Piano________________________________ 

Carteira______________________________ 

Rei___________________________________ 

Violeta______________________________ 

Violão________________________________ 

Saúde________________________________ 

Rainha_______________________________ 

Pião__________________________________ 

Viola_________________________________ 

 

2. Pinte somente as palavras com Encontro Vocálico. 

Sair Menino Viola Tucano 

Luar Iguais Rei Saúde 

Peito Livro Presunto Goiaba 

 

3. Escreva o nome dos desenhos e classifique os Encontros Vocálicos, siga o exemplo. 

 

Peixe – ditongo                     Cadeado – __________________       Coelho – _______________________ 

 

4. Escreva os nomes das figuras em destaque circule os encontros vocálicos e coloque D para ditongo 
e H para hiato. 
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5. Leia o texto a seguir e encontre nele duas palavras para cada etiqueta abaixo.   

O Piquenique 

Ana Maria pegou sua bicicleta e convidou a turma para um piquenique. Tainá pegou frutas quaisquer 
na geladeira e alguns biscoitos.  

Cauã enxaguou as frutas e as colocou na cesta.  

Mariana falou:  

− Cauã, as frutas estão em tamanhos desiguais. Vamos separá-las?  

Então as crianças organizaram tudo e tiveram um belo piquenique no parque.  

                                                                                      Waldirene Dias  

Encontros Vocálicos  

Ditongos Tritongos Hiatos 

   

 

 

  



 

 

19 

Ortografia “R” e “RR” 

Rosa começa com R. 

Com R começa riso. 

Quando encontro com você, 

Abro meu melhor sorriso.       

 

 

                                  

 

O r tem som forte no começo das palavras: rosa, riso.    

No meio da palavra, entre vogais, o r tem som fraco: caro.   

Para escrever o som forte do r entre as vogais, usamos rr: sorriso, carro.        

Leia a frase em voz alta e perceba a diferença. 

Esse carro é caro. 

Compreensão 

 

1. Separe as palavras de acordo com as colunas. 

 

 

 

 

 

 

 

rosa sorriso 

r rr 

 

 

roda – marreco – careta – rio – 
barata – feira – carroça – 

charrete – rato – risada – rua – 
terra – arruaça – rede – farinha – 

correio – rótulo – ferradura – 
charuto – sirene – araruta – 
macarrão – Roma – vareta 

 

R no começo R no meio RR 
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2. Escreva o nome dos desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Complete as palavras com r ou rr. 

chu _______ asco  

ma _______ eco  

co ______ ente  

_____ ancho  

______ apaz  

______ ecado  

se _____ ote  

____ io  

ba ____ iga  

soco ____ o  

gango ____ a  

fe ____o  

____ ato  

ca ____ uagem  

____ emédio  

te _____ a  

____ oda  

a _____ uda  

_____ oupa  

_____ amalhante 

_____ ei  

_____ elógio  
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4. Recorte de jornais ou revistas palavras com R ou RR e cole na coluna adequada.  

R RR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Separe as sílabas destas palavras. 

Terreno____________________________ 

Ferro______________________________ 

Corrida____________________________ 

Sorriso____________________________ 

Serrote____________________________ 

Cachorro__________________________ 

 

6. Ordene as sílabas e escreva as palavras.  

a) no – re – ter = _______________________________________________ 

b) mo – ter – to – ne = ___________________________________________ 

c) gu – bar – do – ri = ___________________________________________ 

d) gar – car – re = _____________________________________________ 

e) a – car – gem – ru = _________________________________________ 

f) ci – a – bor – do – re = _______________________________________ 

g) mar – a – do – ra = __________________________________________ 
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Capítulo 3 

Texto  

Você sabia que muitas pessoas escrevem diários? É uma forma de registrar segredos, emoções, 
sentimentos e atividades do dia a dia. 

O que você acha da prática de escrever diários? 

Você acha que todos deveriam ter um diário? Comente. 

Agora você vai ler um trecho de um diário literário de uma personagem chamada Juliana. Veja o que 
ela escreveu. 

Meu amigo diário!  

Sou uma criança de oito anos e nasci no início do século XXI. Meu nome é Juliana, sou alegre, estudiosa 
e gosto muito da minha família. Moro num país lindo por natureza, chamado Brasil. Não tenho irmãos, 
minha mãe se chama Patrícia e trabalha o dia todo e meu pai, Roberto, também. Às vezes me sinto 
muito sozinha! Tenho um computador, mas não posso usá-lo sem um adulto por perto, pois na Internet 
há coisas boas, mas também, coisas ruins. Pelo celular falo com meus pais e com as amigas, mas não 
posso falar muito porque fica caro e mamãe reclama. 

 Moro em uma cidade grande, com pouco verde, muita violência, muitos carros, indústrias e poluição. 

 A professora disse que se não cuidarmos do meio ambiente, as crianças 
do futuro terão vários problemas, como falta de água, ar poluído e 
doenças. Muitas campanhas têm sido feitas para as pessoas não 
poluírem o meio ambiente, não jogar lixo nos rios, não cortar árvores e 
nem matar os animais. Existem muitas pessoas que pegam animais para 
vender em outros países, como Estados Unidos e Portugal. 

 Penso muito em como será a vida no futuro! Acho que as pessoas vão 
conviver mais com máquinas do que com outras pessoas. Será? 

 Quero sempre escrever sobre o meu mundo, o meu tempo, o meu espaço e a minha vida...  

Até amanhã, meu diário! 

 

Interpretação Oral 

1. O que você achou do trecho do diário da Juliana?  

2. Ao escrever esse trecho do diário, como você acha que a Juliana estava se sentindo? Por quê? 

 

Compreensão do texto 

1. Qual é o nome do personagem que escreveu a página do diário? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Como Juliana se descreve no texto? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

3. Como Juliana descreve a cidade onde mora? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

 

 

4. Juliana fala no texto sobre a sua família, e afirma que é: 

(   ) a filha mais velha                        (   ) a filha mais nova                      (   ) filha única 

 

5. Pinte a imagem que representa a família de Juliana. 
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Um pouco de Gramática 

Encontros Consonantais 

A reunião de duas consoantes forma o que chamamos de Encontro Consonantal. 

Em algumas palavras, o encontro de consoantes se dá na mesma sílaba: 

vr vi-dro 

pr pra-to 

cl cla-ro 

fr fra-co 

br bra-vo 

bl blo-co 

bl blo-co 

dr vi-dro 

vr li-vro 

pl pla-ca 

bl blo-co 

 

Em outras palavras, o encontro de consoantes se dá em sílabas diferentes. 

Advogado  ad-vo-ga-do  

Ritmo  rit-mo 

Objeto  ob-je-to  

Compulsório  com-pul-só-rio  

Março  mar-ço 

 

Atenção: 
Nos Encontros Consonantais, somos capazes de perceber o som de todas as consoantes.  
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Compreensão  

1. Sublinhe os Encontros Consonantais das palavras a seguir. 

blusa floresta prato 

braço criatura placa 

cloro prego trilho 

flauta livro programa 

preguiça problema trem 

 

2. As palavras do quadro estão misturadas. Leia-as e, depois, escreva-as nas colunas certas. 

grama praia Cristina livro 

trigo grito palavra preto 

alegre truque fraco frio 

primo Rodrigo bravo broa 

cravo zebra livre creme 

fruta Patrícia madrugada pedra 

 

br cr dr fr 

 

 

 

 

 

 

   

gr pr tr vr 
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3. Complete as palavras com as consoantes em destaque e, depois escreva-as ao lado. 

cl – gl – pl – bl -  tl – fl 

_____ aca  _____ ima  

_____ auta  a ____ eta  

_____ obo  ____ anela  

_____ usa  pro ____ ema  

 

4. Junte as sílabas e forme palavras. 

fle + cha = _____________________________________________ 

clas + se = _____________________________________________ 

bí + bli + a = ___________________________________________ 

pla + ne + ta = _________________________________________ 

bi + ci + cle + ta = ______________________________________ 

 

5.Forme frases com as palavras abaixo. 

Bicicleta _______________________________________________________________________ 

Prato _________________________________________________________________________ 

Livro___________________________________________________________________________ 

Preguiça _________________________________________________________________________ 
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Dígrafos 

 

 

 

 

Queijo                                             Alho                                         Pássaro 

 

Observe as palavras acima. 

Nelas, duas letras se junta, qu, lh e ss, para indicar apenas um som. 

Dígrafos – são duas letras que representam um só fonema (som). 

Atenção! 

Na divisão silábica, separamos as letras dos dígrafos rr, ss, sc, sç e xc, mas não separamos as letras 
dos dígrafos nh, lh, ch, gu e qu. 

Vejamos alguns exemplos de palavras com dígrafos.  

 

alho lh 

chuva ch 

ninho nh 

carro rr 

assistir ss 

águia gu 

aquilo qu 

nascer sc 

cresça sc 

exceção xc 

exsurgir xs 

 

Importante: Jamais confunda Encontro Consonantal com Dígrafo, pois no primeiro há o encontro de 
duas consoantes com sons distintos (cartela = rt) e no segundo, como vimos, há a pronúncia de apenas 
um som (massa). 
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Compreensão 

1. Leia as palavras e, depois, escreva os dígrafos ao lado de cada um. 

a) carro _________________________ 

b) guerra _________________________ 

c) rainha _________________________ 

d) chuva __________________________ 

e) caminho _________________________ 

f) pássaro __________________________ 

g) galho ____________________________ 

h) queijo ___________________________ 

 

2. Sublinhe os dígrafos e separe as sílabas das palavras. 

chifre ______________________________ 

barraqueiro ________________________ 

ninhada ___________________________ 

guerreiro __________________________ 

crescer ___________________________ 

passarada _________________________ 

milho ______________________________ 

carroceiro __________________________  

 

3. Escreva três palavras com dígrafos. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

4. Procure os dígrafos no texto e circule-os. 

Amar só faz bem... 

Os gatinhos de Celina 

Celina ama os animais. Ela tem uma gatinha chamada Viola.  

Viola teve um filhotinho e Celina o chamou de Fulota.  

Viola passa o dia brincando com Fulota.  

Quando Celina chega da escola, ela vai correndo pegar Fulota no colo.  

Viola fica perto, olhando sua dona e seu filhotinho com um olhar mais carinhoso do mundo.  

Isabel Cristina Silveira Soares  

5. Complete o quadro com as palavras retiradas do texto.  

Palavras Separação Dígrafos 

Olhar   

Olhando   

Filhotinho   

Gatinha   

Carinhoso   

Correndo   
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Capítulo 4 

Texto 

Bilhete  

Samuel,  

Vu viajar e não posso ir à sua casa hoje.  

Venha em minha casa no sábado à tarde para jogarmos vídeo game.  

Um abraço,  

Rafael!  

Compreensão do texto 

1. Quem escreveu o bilhete? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Para quem foi escrito o bilhete?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Para qual dia da semana era o convite? 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

4. Para qual período do dia foi o convite: 

 

(   ) manhã                                   (   ) tarde                                 (   ) noite 

 

5. O texto acima representa que gênero textual: 

 

(   ) poema                                       (   ) fábula                             (   ) bilhete 

 

6. Por que Rafael não podia ir à casa de Samuel? 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática 

Sílaba e Número de Sílabas 

Mário mergulha em mar, montanha, mundo. 

Mario, menino marinheiro, mostra a Maria o mundo com mares e montanhas. 

Menino = me – ni – no – três sílabas 

Quando pronunciamos a palavra menino, percebemos que ela é dividida em três pedacinhos. 

Cada pedacinho de palavra pronunciado de uma só vez recebe o nome de sílaba. 

De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em: 

 Monossílabas – palavras com uma só sílaba. 

Exemplo: mar – mar 

 Dissílabas – palavras com duas sílabas. 

Exemplo: mundo – mun – do 

 Trissílabas – palavras com três sílabas. 

Exemplo: montanha – mon – ta – nha 

 Polissílaba – palavras com quatro ou mais sílabas. 

Exemplo:  marinheiro – ma – ri – nhei - ro 

Compreensão 

 

1. Separe as sílabas das palavras a seguir. 

estrela ____________________________ 

sapato ____________________________ 

panela ____________________________ 

pão ______________________________ 

bala _____________________________ 

capivara __________________________ 

telefone __________________________ 

jacaré ___________________________ 

abacaxi _________________________ 

tartaruga ________________________ 

 

2. Classifique estas palavras quanto ao número de sílabas, escrevendo-as no caso correspondente. 

 

Monossílaba ______________________________________________________________________  

Dissílaba _________________________________________________________________________ 

Trissílaba _________________________________________________________________________ 

Polissílaba ________________________________________________________________________ 

folha – travessura – guitarra – louça – rei – gostosura- homem – vizinho –amizade – mão – 
seringa - pão 
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3. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas. 

 

Mel __________________________________ 

Dia __________________________________ 

Pipa _________________________________ 

Mar _________________________________ 

Barulho ______________________________ 

 

Sorvete ______________________________ 

Telefone _____________________________ 

Sapateiro ___________________________ 

Folha _______________________________ 

Macaquice ___________________________ 

 

4. Leve o pato à lagoa, pintando a trilha em que só há palavras trissílabas. 

 

 

 

 

 

 

5. Circule as palavras da quadrinha conforme a legenda. 

O trem maluco,  

Quando sai do Pernambuco 

Vai fazendo “chique, chique”  

Até chegar no Ceará!  

                                         Cantiga Popular 

Monossílabo: vermelho  

Dissílabos: azul  

Trissílabos: verde  

Polissílabos: amarelo  
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Capítulo 5 

Texto 

O jabuti e a onça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certa vez, o jabuti pegou a sua gaita e tocou assim:  

− O osso da onça é a minha gaita ih, ih, ih, ... 

A onça, que passava por perto, ficou irritada e correu para pegá-lo. Mas o jabuti meteu-se num buraco 
adentro e a onça só conseguiu agarrar-lhe a perna.  

O jabuti deu uma risada e disse:  

− Pensa que agarrou minha perna? Agarrou uma raiz de pau!  

A onça largou então a perna do jabuti, que deu uma segunda risada:  

− Ora, dona Onça, de fato você agora soltou a minha perna.  

A grande tola, ao saber disto, ficou furiosa e durante muito tempo esperou o jabuti sair. Mas o jabuti, 
que era muito paciente, foi ficando, foi ficando, até a onça desistir e ir embora.  

Moral: A inteligência vence a força.  

Silvio Romero  

Compreensão do texto 

1. Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Qual é o nome do autor do texto? 

_________________________________________________________________________________  
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3. Qual é o gênero textual acima? 

_________________________________________________________________________________  

 

4. Quantos parágrafos tem o texto? 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Onde se escondeu o jabuti para se esconder da onça? 

_________________________________________________________________________________  

 

6. Quem são os personagens da história? 

_________________________________________________________________________________  

 

7. Qual a moral da história? 

_________________________________________________________________________________  
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Um pouco de Gramática 

Sílaba Tônica 

Repare bem nestas palavras. 

balão – lâmpada – caneca 

 

Todas as palavras têm uma sílaba que é pronunciada mais forte do que as outras. Essa sílaba é 
chamada de Sílaba Tônica. 

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas como: 

 Oxítonas – quando a sílaba tônica é a última. 

Exemplos: limão, anão, funil. 

 Paroxítonas – quando a sílaba tônica é a penúltima. 

Exemplos: vela, peteca, pipoca. 

 Proparoxítonas – quando a sílaba tônica é a antepenúltima. 

Exemplos: árvore, mágico, médico. 

Compreensão 

1. O que é Sílaba Tônica? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

2. Sublinhe a Sílaba Tônica de cada palavra. 

 

livro blusa café anzol garoto sala 

professor página pétala escola cadeira papel 

 

3. Separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. 

alface ______________________________ 

preguiça ____________________________ 

mágico ____________________________ 

portão _____________________________ 

jaula _____________________________ 

tagarela _________________________ 

sábado __________________________ 

fábrica __________________________ 
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4.Numere as palavras de acordo com a classificação da Sílaba Tônica.  

1 – Oxítona 2 – Paroxítona 3 – Proparoxítona 

(   ) pássaro (   ) folgado (   ) óculos 

(    ) fazenda (    ) atrás (    ) urubu 

(    ) viver (    ) antônimo (    ) espelhos 

 

5.Pinte as palavras de acordo com as indicações. 

Verde – última sílaba tônica  

Vermelho – penúltima sílaba tônica  

Azul – antepenúltima sílaba tônica  
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Um pouco mais de Gramática 

A cedilha 

 

A cedilha gosta de brincar! 

Onde ela aparece, 

muda o som da letra c. 

Se é um porção, 

logo vira uma porção! 

 

Há cedilha na moçada 

e no palhaço engraçado, 

na paçoca, no açúcar, 

e na criança levada... 

 

A cedilha é importante 

e precisa de atenção, 

pois sem ela, vejam só, 

não teríamos coração! 

 

criança – palhaço – açúcar – coração 

 

A Cedilha é o sinal que usamos na letra c antes de a, o, u para indicar que ela tem som de s. 

doce – bacia 
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Compreensão  

 

1. Coloque a cedilha onde for necessário. 

espaco – licao – cinema – vidraca – raca – emocao – cedo – 
esperanca – morcego – macio – comecar – cacique  

 

2. Complete as frases com as palavras do quadro. 

dançando – almoçando – lançando – adoçando – coçando - abraçando 

 

O cachorro está  ___________________________________________ a orelha. 

A menina está ____________________________________________.  

O garoto está _____________________________________________ o pai. 

O moço está ______________________________________________.   

A mãe está ________________________________________________ o café. 

O pescador está __________________________________________ a rede ao mar. 

 

3. Complete as frases. 

Aquele que poupa faz uma ________________________________.  

Dançarino é aquele que sabe_______________________________.  

Bagunceiro é quem faz____________________________________.  

Preguiçoso é quem tem____________________________________. 

Palhaço é quem faz_______________________________________. 

Aquele que caça é um_____________________________________. 

 

4. Complete com Ç ou C e forme palavras. 

a ___ idente                                             en _____ iclopédia 

palha ___   o                                            ma ______ ieira 

a ____ elerar                                             fa ____ ilidade 

poli ____ ial                                               ___ icatriz 

pre _____ o                                               pre ____ ioso 

almo ___ o                                               peda ___ o 
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5.Leia esta receita.  

Paçoca  

Ingredientes:  

1 quilo de amendoim torrado e sem casca  

1 lata de leite condensado  

1 xícara de açúcar  

Modo de Preparo:  

Bater o amendoim no liquidificador. Depois colocar em outra vasilha e misturar com o leite 
condensado e o açúcar.  

Colocar em uma forma retangular e levar à geladeira por quatro horas.  

Na hora de servir, cortar em triângulos.  

 

a) Você acabou de ler uma receita de __________________________________________________ 

b) Procure na receita outras palavras que tenham o ç e copie-as. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6. Encontre no quadro abaixo palavras com Ç. 

X L I Ç A O G C T Q 

A S F U M A Ç A G P 

Ç M T N W Z R R V E 

U X R H G W T R B S 

C N A L M O Ç O K C 

A C N C O R A Ç Ã O 

R T Ç V Ç B S A P Ç 

S D A C A Ç U L A O 

 

Copie as palavras encontradas.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Ortografia l e lh 

la – le – li – lo – lu  

lha – lhe – lhi – lho – lhu 

Dália – Amália – ilhama – milho  

 

Compreensão 

 

1. Pinte de azul escuro as palavras com l e de rosa as palavras com lh. 

A agulha e linha 

Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha:  

− Por que é que você está todo orgulhoso?  

O novelo olhou, sorriu e respondeu:  

− Ora, porque eu coso.  

A agulha zangou-se:  

− Coso pois sim... Você apenas fura este pano verde de feltro, mas eu é que coso.  

A agulha ficou tão nervosa que deu uma picada na costureira:  

− Você não vê que a costureira só se preocupa comigo? 

O novelo ficou calado. O vestido ficou pronto, foi experimentado e, logo depois embrulhado. 
Nessa hora, o novelo de linha virou-se para a agulha:  

− E agora? Quem é que vai ao baile? ...  

Machado de Assis  

2. Complete as orações com as palavras corretas. 

bilheteria – lancheira – espelho – picolé – trilho 

 

Comprei este bilhete naquela___________________________________.  

Leila quebrou o ________________________________ do afilhado. 

Laís carregou todo lanche na ______________________________.  

O trem só pode correr em cima do ___________________________.  

Derreteu todo, o ______________________________________.  
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3. Complete com l ou lh as palavras. 

 

  

____ uar po ___ egar be ___ iscão ca ___ a 

____ eite pi ____ a co ____ eita mergu ____ o 

ó _____ eo mo ____ o co ____ er agasa ____ o 

a ____ o marte ___ o sa ____ eiro co ____ rir 

apare ____ o i ____ a empi ____ ar assoa ____ o 

ba ____ eia mi ____ o abe ____ a tri ____ o 

joe ____ o sa ____ a cha ____ eira sa ____ ão 

a ___ eijado ____ ençol gati ____ o so ___ uço 
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Capítulo 6 

Texto 

Biografia de Monteiro Lobato 

Você já ouviu falar no sítio do Pica-Pau Amarelo? 

As histórias que aconteceram nesse sítio foram criadas 
por um importante escritor brasileiro chamado Monteiro 
Lobato. O que você sabe sobre ele? 

Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 
1882. Em homenagem ao seu nascimento, neste dia 
comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil.  

Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia 
Augusto Lobato. Seu nome verdadeiro era José Renato 
Monteiro Lobato, mas em 1893, o autor preferiu adotar 
o nome do pai por desejar usar uma bengala do pai que 
continha no punho as iniciais JBML.  

Juca, apelido que lobato recebeu na infância, brincava em companhia de suas irmãs com legumes e 
sabugos de milho que eram transformados em bonecos e animais, conforme costume da época.  

É o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu e mais 30 volumes.  

Faleceu em São Paulo, no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade por causa de um derrame. 

 

Compreensão do texto 

 

1. De quem é a biografia que você acabou de ler? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual é o nome completo de Monteiro Lobato? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Onde ele nasceu? 

_________________________________________________________________________________  

 

4. Em que dia ele Nasceu? 

_________________________________________________________________________________ 
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5. Qual é a sua obra mais conhecida da literatura infantil? 

_________________________________________________________________________________  

 

6. O termo literatura infantil é voltado para: 

(   ) adulto                            (   ) crianças                              (   ) jovens 

7. Os fatos apresentados na biografia são: 

(   ) reais                                     (   ) fictícios 

 

8. Em que dia, mês e ano ele faleceu? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. O texto que você acabou de ler é uma biografia. Pesquise e escreva abaixo a definição de biografia. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

10. Ligue cada nome dos familiares do escritor citados na biografia ao seu respectivo grau de 
parentesco. 

José Bento                                                       Mãe 

Olímpia Augusto                                              Pai 
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Um pouco de Gramática 

Sons Nasais 

As letras M e N podem aparecer após as vogais A, E, I, O e U. A construção vogal + M e vogal + N é 
nasal. 

Ao inserirmos o sinal gráfico til (~) nas vogais A e O, ele as torna vogais nasais. 

Compreensão 

1. Observe as palavras a seguir. 

 

não – rua – importantes – vida – grande – cuidar 

 

Pinte de azul a palavra em que a vogal em destaque possui som nasal. 

 

2. Assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais na atividade anterior. 

(   ) somente o sinal gráfico til. 

(   ) o sinal gráfico til e as letras M e N.  

 

3.Escreva cada palavra no espaço certo. 

 

bombom – enxada – anjo – cinto – tambor – bumbo – limpeza – empada – junto – fonte  

 

am ou an em ou en im ou in om ou on um ou um 

     

     

 

4. Circule a palavra que não tem o mesmo som na parte destacada. 

A B 

Irmã – Anta – Santo – Samba – Nariz – Romã  Bonde – Bomba – Conde – Ombro – Ontem – Novelo   
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Um pouco de Gramática 

Acento Agudo 

O jacaré está no zoológico. 

Nas palavras jacaré, está e zoológico, há um Acento Agudo. 

O Acento Agudo (´) é usado para: 

 Marcar o som aberto das vogais a, e e o: 

Exemplo:  

café, cipó 

 Indicar a Sílaba Tônica em a, e, i, o, u: 

Exemplo:  

rádio, égua, íntimo, óculos, último. 

 

Compreensão do texto 

1. Separe as sílabas das palavras abaixo. Depois, coloque o acento agudo na vogal da sílaba 
pronunciada com mais força. 

Atenção! Todas as palavras devem ser acentuadas. 

arvore _______________________________ 

facil _________________________________ 

dificil _________________________________ 

 

principe ______________________________ 

sofa __________________________________ 

agradavel _____________________________

2. Organize as sílabas e forme palavras. 
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3. Leia em voz alta os nomes e coloque o Acento Agudo na vogal certa. 

picole – saude – ciume – chapeu – Fabio  

 

4. Agora escreva estes nomes em Ordem Alfabética. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5. Separe as sílabas das palavras e coloque o Acento Agudo na vogal correta. 

musica ________________________________ 

medico _______________________________ 

rapido ________________________________ 

 

bone _________________________________ 

avo __________________________________ 

lapis _________________________________

Vamos pesquisar? 

6. Pesquise em jornais, livros e revistas, palavras que tenham o acento agudo e, depois, escreva – as 
no quadro abaixo. 
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Ortografia S e SS 

O nosso tesouro 

A natureza é um tesouro que pertence a todos os seres humanos. 

Por isso, não devemos destruir as matas nem poluir os rios e os mares. 

E devemos também salvar e proteger os animais, pois muitos deles já estão 
ameaçados de extinção. 

Veja as palavras abaixo: 

salvar – isso  

 

Entre vogais o SS tem o mesmo som do S no início de uma palavra. 

Atenção!  

Nunca iniciamos uma palavra com SS. 

 

Compreensão 

1. Complete com S ou SS e forme palavras. 

te ___________ oura                                                    pa _________ agem 

gro __________o                                                          espo ___________ a 

de _________ enho                                                      to ___________ e 

pe __________ oal                                                        cami __________ eta 

so _________ ego                                                         pá _________ aro 

 

2. Organize as sílabas e dê os nomes das figuras. 
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3.Vamos brincar! 

Loteria do S ou SS  

Complete a loteria marcando com um x o local correto.  

Palavras S SS Escreva aqui a palavra 

Profi _____ ão    

Descan ____ o    

Espe ____ ra    

A _____ ustado    

Au _____ ência    

Fanta ____ ia    

Nece ____ ário    

Ri ____ ada    

Progre _____ o    

Sorri ____ o    

Can _____ ado    

Mi ____ ão    

Indeci ____ ão    

Suce _____ o    

Ver _____ o    

Depre _____ ão    

Pa ______ agem    

Avi ____ o    

Gro _____ o    

O _____ o    
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Capítulo 7 

Texto 

A roda 

Já pensaste como seria a vida do Homem sem conhecer a roda? 

Repara em como ele se cansou, transportando nas mãos, nos braços, 
às costas, aquilo de que precisava.  

Um dia reconheceu que, arrastando os fardos, se esforçava menos. Em 
cima de um tronco era ainda mais fácil... Mais tarde descobriu que os 
fardos em cima de dois pedaços de um tronco deslizavam melhor.  

Com o tempo, o Homem inventou a roda. Depois, meteu-lhe um eixo. 
Abriu-lhe cavidades para a tornar mais leve. Ajustou-lhe raios. 
Descobriu ainda que, com um aro de borracha, a roda deslizava mais 
suavemente. E, assim, de descoberta, o Homem fabricou os pneus que 

hoje rolam em todos os caminhos do mundo.  

Alice Gomes  

Compreensão do texto  

 

1. O texto fala de uma grande invenção criada há cerca de 5.000 ou 6.000 anos atrás. Qual é essa 
invenção? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Como você acha que seria o mundo se a roda não tivesse sido inventada? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Antes de inventar a roda como as coisas eram transportadas pelo homem? 

_________________________________________________________________________________  

 

4. Quem escreveu o texto acima? 

_________________________________________________________________________________  

 

5. A finalidade deste texto é: 

(   ) ensinar fazer uma receita                                 (   ) dar uma informação 
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Um pouco de Gramática 

Acento Circunflexo 

Na palavra bebê, há um sinal sobre a vogal e. É o acento circunflexo (^). 

O acento circunflexo é usado sobre as vogais a, e, e o e indica que o som delas é fechado: pântano, 
tênis, vovô.  

 

Compreensão  

1. Acentue as palavras com o Acento Agudo (´) ou Circunflexo (^) 

 

lampada – amago – camara – calice – agua – tremulo – 
complo – completissimo – citrico – pagina – comodo – bonus  

 

2. Em quais letras do alfabeto usamos acento? 

_________________________________________________________________________________  

 

3.Relacione corretamente. 

 

1. O Acento Agudo                                     (    ) indica som fechado  

2. O Acento Circunflexo                             (    ) indica som aberto  

 

4. Recorte, de revistas e jornais, palavras que possuem Acento Agudo e Acento Circunflexo. 
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Um pouco de Gramática 

Sinais de Pontuação – Ponto Final, Ponto de Interrogação e Ponto de Exclamação  

Leia a frase abaixo.  

 Suzy é uma linda boneca.  

Observe que no final da frase há um pontinho, este é o Ponto Final.  

Agora leia esta outra frase.  

 O que o cãozinho está fazendo?  

O sinal que vemos no final da frase é o Ponto de Interrogação, usado no final de uma pergunta.  

Agora, leia esta outra frase.  

 Tome cuidado!  

O sinal que vemos terminando a frase chama-se ponto de exclamação e é usado no final das frases 
para indicar medo, espanto, admiração, alegria ou tristeza. 

Compreensão  

 

1. Pontue as frases adequadamente. 

a) Joãozinho brinca com a pipa 

b) O que Joãozinho está fazendo 

c) Oba  Que pipa linda Joãozinho tem 

 

2. Empregue corretamente o ponto final ou o ponto de interrogação. 

a) Daniel está lendo 

b) Quem é este garoto 

c) Vou sair com Sérgio e Renato 

d) Por que você não foi a escola 

 

3. Use o ponto de exclamação nestas frases. 

a) Como a praça está cheia 

b) Ai  Que dor de cabeça 
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4. Leia a frase e depois marque um X na resposta certa. 

Letícia come pipoca.  

(     ) O ponto de exclamação. 

(     ) O ponto final. 

(     ) O ponto de interrogação. 

 

5. Numere as frases de acordo com as cenas. 

 

(      )  A Primavera chegou?  

(      ) Juliano dorme sossegado.  

(      ) As flores estão lindas!  

(      ) O nome da menina é Flávia.  

(      ) Flávia está feliz da vida!  

(      ) Juliano foi dormir tarde?  

 

6. Relacione 

(1)  Ponto final                                    (    ) − Que lindo olhos! 

(2)  Exclamação                                   (    )  Qual é o seu nome? 

(3)  Interrogação                                   (    ) A coelha de Maria é branca.   
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Ortografia S e Z 

Geralmente, empregamos a letra s: 

 Nos derivados de uma palavra com s. 

Exemplos: rosa, roseira, rosado. 

 Depois de ditongos. 

Exemplos: coisa, mausoléu, lousa. 

 Nas palavras que indicam profissionais e títulos de nobreza. 

Exemplos: poetisa, marquesa. 

Empregamos a letra z: 

 Quando a palavra primitiva é escrita com z. 

Exemplos: Juiz – juíza → cruz – cruzeiro 

 Quando a palavra primitiva não é escrita nem com s nem com z. 

Exemplos: Rico – riqueza → belo – beleza 

Compreensão 

Complete as palavras com s ou z. 

 te _______ oura                                                         prince _______ a 

 an _______ ol                                                            _______ elador 

 a________ ulado                                                        triste ________ a 

 de_______ enho                                                         pre _______ ado 

ca ________ a                                                              firme ________ a 

pesqui ________ a                                                       co ________ inha 

pobre _________ a                                                      famo ________o 
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Capítulo 8 

Texto 

Era uma vez uma chave 

Era uma vez uma chave! 

Vivia Chateada e triste, pois não tinha fechadura para abrir. 

Pôs-se, então, a chorar. Um cachimbo que passava por ali ouviu seu choro e disse: 

− Deixe de tristeza, sua boba. O mundo é bonito. Vá procurar uma distração. Quem foi 
que disse que a chave tem que ter fechadura para ser feliz? O mundo é cheio de 
surpresas. Vá procurá-las. 

Mais que depressa a chave enxugou as lágrimas e saiu pelo mundo atrás de tais 
surpresas. 

Chegou ao país das chuvas. 

Lá era muito úmido, molhado e ela começou a se enferrujar. 

Resolveu sair de lá, antes que fosse tarde demais e a ferrugem não a deixasse mais 
andar. 

Francisco Aurélio Ribeiro 

Compreensão do texto 

 

1. Quem é o autor desta história? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Sobre qual assunto ele escreveu? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Por que a chave vivia chateada? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

4. O que ela fazia quando se sentia triste e chateada? 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Num desses momentos, quem ouviu o choro da chave? 

_________________________________________________________________________________  
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6. O que fez a chave ao escutar os conselhos do cachimbo? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

7. Até onde a chave chegou? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

8. Por que ela resolveu sair do país das chuvas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

9. Como era o país das chuvas? Desenhe-o. 
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Um pouco de Gramática 

Sinais de Pontuação – Vírgula, Dois-pontos e Travessão 

Vírgula  

Melancia, morango e uva são frutas. 

Entre as palavras melancia e morango há um sinal que se chama vírgula. 

A vírgula é usada para: 

 Enumerar elementos em uma lista, como: 

Comprei lápis, caderno, livros e borracha. 

 Separar um termo que indica um chamamento, como: 

Vem cá, meu bem! 

 Separar o nome da cidade da data, como:  

Salvador, 10 de maio de 2010. 

 Separar um termo que explica o termo anterior, como: 

O Luís, meu professor de Inglês é muito legal. 

Dois-pontos 

O jabuti disse para a onça:  

− Pensa que você agarrou minha perna? 

O sinal que anunciou a fala do jabuti no diálogo chama-se dois-pontos. 

Os dois-pontos servem para indicar a fala do personagem no diálogo. 

Travessão 

Paulinho exclamou: 

− Como sua irmã é bonita, Pedro! 

O travessão é usado antes de cada personagem falar, num diálogo. 

Julinho perguntou: 

− Quem é você? 

− Eu sou o macaco Flic.  

− Onde você mora? 

− Eu moro no zoológico. 
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Compreensão  

 

1. Coloque a vírgula corretamente. 

a) Eu tomo leite café e suco pela manhã 

b) Ontem eu vi Beto Lúcia e Leco. 

c) São Paulo 25 de março de 2010. 

d) Beto comprou lápis canetas e livros. 

 

2. Pontue o texto usando os sinais de pontuação adequados.  

? Ponto de Interrogação , Vírgula 

: Dois-pontos . Ponto Final 

! Ponto de Exclamação − Travessão 

 

Lúcia ___ Joana e Ester conversavam em voz alta na rua __ 

Chegou Aline e perguntou ___ 

___ Por que vocês estão brigando ____ 

___ E quem lhe disse que estamos brigando ___ Estamos simplesmente conversando em voz alta ___ 

___ Puxa ___ vocês não poderiam falar mais baixo ___ Afinal ___ quem passar por aqui ___ assim 
como eu ___ vai pensar que estão brigando ___  

Lúcia retrucou ___  

___ Obrigada pelo conselho ___ mas será que estamos falando tão alto assim ___ 

Joana respondeu ___ 

___ Penso que não ___ acho mesmo é a que a Aline está com problema de audição ___ 
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Capítulo 9  

Texto  

Chapeuzinho Amarelo 

Era a Chapeuzinho Amarelo.  

Amarelada de medo.  

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho.  

Já não ria.  

Em festa não aparecia.  

Não subia escada,  

Nem descia.  

Não estava resfriada,  

mas tossia.  

Ouvia conto de fada e estremecia.  

Não brincava mais de nada,  

nem amarelinha.  

Tinha medo de trovão.  

Minhoca, pra ela, era cobra.  

E nunca apanhava sol,  

porque tinha medo de sombra.  

Não ia pra fora pra não se sujar.  

Não tomava banho pra não descolar.  

Não falava nada pra não engasgar.  

Não ficava em pé com medo de cair.  

Então vivia parada,  

deitada, mas sem dormir,  

com medo de pesadelo.  

Era a Chapeuzinho Amarelo.  

Chico Buarque de Hollanda  
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Compreensão do texto 

 

1. Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Quem é o autor do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. O assunto tratado no texto é: 

(   ) medo                                     (   ) coragem                             (   ) crianças 

 

4. Por que o poema chama a personagem de Chapeuzinho Amarelo? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

5. De que ela tinha medo? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

6. Complete. 

a) Em festa, ela não ___________________________________. 

b) Em escada, ela não _________________________________. 

c) Sem estar resfriada, ela ______________________________. 

d) Ouvia conto de fada e _______________________________.  

 

7.Complete as frases com uma das palavras do quadro. 

trovão – sol – amarelinha – cobra 

 

a) Não brincava de ________________________________________ 

b) Tinha medo de _________________________________________ 

c) Minhoca, para ela, era ___________________________________ 

d) Nunca apanhava _______________________________________ 
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8. Numere as frases na ordem em que aparecem no texto: 

(     ) Não ia pra fora pra não se sujar. 

(     ) Não ficava em pé com medo de cair. 

(     ) Não tomava sopa pra não se ensopar. 

(     ) não tomava banho pra não descolar. 

 

9. Retire do texto o trecho que conta por que Chapeuzinho Amarelo não dormia. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
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Um pouco de Gramática 

Sinônimo e Antônimo 

Observe. 

Mário é um menino corajoso. 

Mário é um menino valente. 

As palavras corajoso e valente são sinônimos. 

Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. 

 

Vamos conhecer o sinônimo de: 

acabar terminar 

ajuda auxílio 

ancião velho 

andar caminhar 

aroma perfume 

bonito belo 

casa residência 

distante longe 

gostoso saboroso 

ganhar receber 

 

Agora observe. 

Este avião é grande. 

Este avião é pequeno. 

As palavras grande e pequeno são antônimas. 

Antônimos  são palavras que têm significado contrário. 
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Vamos conhecer o antônimo de: 

aberto fechado 

alegre triste 

alto baixo 

bonito feio 

cedo tarde 

errado certo 

grande pequeno 

magro gordo 

morrer viver 

vazio cheio 

 

Compreensão  

 

1. Reescreva as frases substituindo os Adjetivos destacados por seus Sinônimos que estão no quadro. 

 

engraçado – valente - ligeiro 

Este macaco é gozado. 

_________________________________________________________________________________  

 

O rapaz correu bem rápido. 

_________________________________________________________________________________  

 

Que menino corajoso! 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Dê o antônimo. 

alto _____________________________                        certo _____________________________ 

pequeno _______________________                            perto_____________________________ 

devagar ________________________                           velho_____________________________ 

claro___________________________                          tudo_______________________________ 

fácil ___________________________                           início_____________________________ 
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3. Descubra o segredo e continue.  

 

Pares Sinônimos Antônimos 

distante e próximo   

longo e comprido   

chega e sai  x 

sujo e imundo   

triste e infeliz   

 

4. Dê o antônimo das palavras destacadas. 

 

Mantenha a porta aberta. 

_____________________________________________________________________________  

 

Acenda a luz. 

_____________________________________________________________________________  

 

Comprei bolacha doce. 

_________________________________________________________________________________  

 

A toalha está molhada. 

 

_________________________________________________________________________________  
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Ortografia G ou J 

As letras G e J têm o mesmo som quando seguidas das vogais E e I. 

Compreensão 

1. Leia as palavras abaixo, depois circule aquelas em que a letra G tem som de J. 

gelo – galo – girafa – cogumelo – gentil – geleia – gude – 
gema – giz – lagoa – prestígio – gota – gaveta 

 

2. Complete as palavras colocando G ou J.  

____ eladeira  

trove ____ ar 

man ____ ericão  

____ elo  

lo ____ ista  

can ____ ica  

____ eração  

____ emas  

vestí ____ io  

____ en ____ va  

___ iboia  
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Capítulo 10 

Texto 

Leia a parlenda.  

Pisei na pedrinha,  

A pedrinha rolou.  

Pisquei pro mocinho,  

Mocinho gostou 

Contei pra mamãe,  

Mamãe nem ligou.  

Contei pro papai,  

Chinelo cantou.  

 

Compreensão do texto  

  

1. De acordo com a parlenda, quem você acha que pisou na pedrinha?  

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Por que a pedrinha rolou?  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Marque um x na alternativa que explica o último verso da parlenda.  

Chinelo Cantou 

(     ) O chinelo faz barulho.  

(    ) Usou o chinelo para bater  

(   ) O chinelo é artista 

 

4. Localize na parlenda as palavras que rimam com as palavras em destaque e copie-as.  

Amou _______________________________________________________________________ 

Amei ________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática 

Substantivos Próprios e Comuns 

Observe as palavras abaixo. 

gato – Daniela – Francisco – trem – lápis  

 

As palavras do quadro acima são substantivos. Os substantivos podem ser comuns ou próprios. 

 

Casa é um substantivo comum, porque é um nome que serve para todas as casas. 

 

Toda casa tem o nome de casa. 

Toda mesa tem o nome de mesa. 

 

Daniela é um substantivo próprio, porque nem todas as pessoas têm o mesmo nome. 

 

Há pessoas que se chamam Mônica, Luciano, Rodrigo etc. 

Cada pessoa, cada lugar, cada cidade, cada país tem o seu nome. 

Os substantivos próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula. 

Os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula. 

Compreensão 

1. Complete com um Substantivo Próprio. 

Meu nome é________________________________________________________________________ 

Moro na rua________________________________________________________________________ 

O nome da minha escola é____________________________________________________________ 

O nome da minha professora é________________________________________________________ 

2. Classifique os substantivos como próprio ou comum. 

Brasil ___________________________________________________________________________ 

Sapato __________________________________________________________________________ 

Xícara __________________________________________________________________________ 

Totó ___________________________________________________________________________ 
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3. Escreva o nome de cinco objetos existentes em sua sala de aula. 

 

     

 

4. Escreva cinco nomes próprios. 

 

     

 

5. Recorte de jornais e revistas quatro substantivos próprios e quatro comuns e cole-os. 
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Um pouco de Gramática 

Substantivos Coletivos 

Coletivos – substantivos que se apresentam no singular, mas que designam uma coleção ou conjunto 
de pessoas, animais ou coisas de uma mesma espécie.  

Leia alguns substantivos e seus coletivos na tabela abaixo.  

Substantivo Coletivo Conjunto de: 

assembleia pessoas reunidas 

alcateia lobos 

acervo livros 

antologia trechos literários selecionados  

arquipélago ilhas 

banda músicos 

bando desordeiros ou malfeitores 

banca examinadores 

batalhão soldados 

cardume peixes 

caravana viajantes, peregrinos 

cacho frutas 

cáfila camelos 

cancioneiro canções, poesia lírica  

colmeia abelhas 

chusma gente, pessoas 

concílio bispos 

congresso parlamentares, cientistas 

elenco atores de uma peça ou filme  

esquadra navios de guerra  

enxoval roupas 

falange soldados, anjos 

fauna animais de uma região  

feixe lenha, capim 

flora vegetais de uma região  

frota navios mercantes, ônibus 

girândola fogos de artifício 
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horda bandidos, invasores 

junta médicos, bois, credores, examinadores 

júri jurados 

legião soldados, anjos, demônios  

leva presos, recrutas 

malta malfeitores ou desordeiros 

manada búfalos, bois, elefantes 

matilha cães de raça 

molho chaves, verduras 

multidão pessoas em geral 

ninhada pintos 

nuvem insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.) 

penca bananas, chaves 

pinacoteca pinturas, bandidos 

quadrilha ladrões, bandidos 

ramalhete flores 

rebanho ovelhas 

récua bestas de carga, cavalgadura 

réstia alhos ou cebolas 

romanceiro peças teatrais, obras musicais  

revoada pássaros 

sínodo párocos 

talha lenha 

tropa muares, soldados 

turma estudantes, trabalhadores 

vara porcos 
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Ortografia CH, NH, e LH 

 

1. Complete as palavras com ch, nh ou lh. 

u ________ ha                               ore _________a 

coquelu ____ e                               mo ________ ila 

ca _______ eado                            padri ________ o 

vi ________ o                                 coe _________ o 

so _________ ador                         joe ________ o 

fle _________a                               gali ________a 

 

2. A palavra deve ser completada com ch, lh ou nh? 

Palavra ch lh nh Escreva a palavra completa aqui 

co ____ er     

ni ____ o     

en ____ ente     

fari ____ a     

salsi ____ a     

te ____ ado     

 

3. Complete a letra da cantiga com ch, lh ou nh. 

Boboleti ____ a está na cozi ____ a  

fazendo ____ ocolate para a madri ___ a.  

Poti, poti, perna de pau,  

o ____ o de vidro e nariz de pica-pau.  

 

4. Copie no espaço adequado palavras com ch, lh e nh. 

 

CH  

LH  

NH  
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Capítulo 11 

Texto 

A Lenda da Iara 

A Iara é uma lenda do folclore brasileiro.  

De acordo com a lenda, ela é uma linda sereia que vive no 
rio Amazonas, tem pele morena e possui longos cabelos 
negros e os olhos castanhos como amêndoas.  

Dizem que a Iara costuma se banhar nos rios e, enquanto o 
faz, canta uma melodia doce e envolvente, hipnotizando 
qualquer homem que a veja, fazendo com ele pule dentro 
do rio para tentar encontrá-la.  

Os índios são tão tementes ao poder da Iara que evitam ao máximo passar perto de rios ao entardecer, 
horário favorito da Iara. Ela possui o poder de cegar quem a admirar e, também, consegue atrair para 
o fundo do rio qualquer homem com o qual desejar se casar.  

Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira, a melhor de toda a tribo e recebia vários elogios do pajé, 
que era seu pai. Os irmãos de Iara eram muito invejosos e resolveram assassiná-la à noite, enquanto 
ela dormia. Como ela possuía uma audição bem aguçada, Iara os escutou tramando sua morte e matou-
os. Porém, com medo da reação de seu pai, Iara fugiu.  

Seu pai, o pajé da tribo, buscou por muito tempo, até que um dia conseguiu encontrá-la. Como punição 
pelos assassinatos dos irmãos ele a jogou no encontro dos rios Negro e Solimões.  

Alguns peixes, piedosos com ela, levaram Iara até a superfície e a transformaram numa linda sereia.   

Compreensão do texto  

 

1. Responda as questões de acordo com o texto. 

 

a) Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

b) Onde a Iara vive? 

_________________________________________________________________________________  

 

c) Por que a Iara é perigosa? 

_________________________________________________________________________________  
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2. A beleza da Iara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A história que você leu é real ou fictícia? Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

4. Segundo a história, a Iara era: 

(   ) Uma linda princesa. (   ) Uma índia guerreira. (   ) Uma bruxa malvada. 

 

5. De acordo com o texto descreva a Iara. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

6. Segundo a lenda, como a Iara costuma agir para atrair os homens? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 

7. Por que podemos afirmar que o texto “Iara” é uma lenda. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
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Um pouco de Gramática 

Masculino e Feminino 

Hoje é dia de festa, 

está todo mundo aqui: 

O vovô e a vovó, 

o titio e a titia,  

os primos e as primas, 

os amigos e as amigas. 

Sem contar, é claro,  

a mamãe e o papai,  

minha irmã e meu irmão. 

É tanta gente, mas todos 

cabem no meu coração! 

   

Amigo e primo são substantivos masculinos.  

Amiga e prima são substantivos femininos.  

Um substantivo é masculino quando podemos usar o ou um antes dele. Um substantivo é 
feminino quando podemos usar a ou uma antes dele. 

 

Veja: 

o amigo um amigo a amiga uma amiga 

o primo um primo a prima uma prima 
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Compreensão 

1. Leia o texto abaixo. 

 

O casamento na mata  

Hoje a mata está em festa.  

Todos estão a comemorar  

Pois o pardal e a pardoca  

Resolveram se casar  

 

O padrinho e a madrinha  

Foram o zangão e a abelha  

Que vieram de carona  

Com o carneiro e a ovelha  

 

E todos os casais da mata  

Até o bode e a cabra  

Viraram a noite inteira  

Dançando na festa animada.  

Graça Batituci  

Agora, pinte de vermelho os substantivos masculinos e de azul os substantivos femininos. 

2. Leia as palavras do quadro abaixo e separe-as na coluna certa. 

carneiro – leoa – zangão – leão – bode – égua – coelho – pardal – 
ovelha – cão – pardoca – abelha – coelha – cavalo – cadela – cabra  

 

Masculino Feminino 
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3. Relacione corretamente. 

Em alguns casos o feminino se faz com uma palavra diferente. 

 

Observe as palavras e numere o masculino com o seu feminino.  

(1)  Ator  

(2)  Barão 

(3)  Bode  

(4)  Carneiro  

(5)  Cavaleiro  

(6)  Cavalheiro  

(7)  Cavalo  

(8)  Frade  

(9)  Galo  

(10)  Genro  

(11)  Herói  

(12)  Homem  

(13)  Imperador  

(14)  Jabuti  

(15)  Maestro  

(16)  Esposo  

(17)  Padrasto  

(18)  Padre  

(19)  Pardal  

(20)  Poeta  

(21)  Réu  

(22)  Leão  

(23)  Touro  

(24)  Zangão  

 

 

(   ) Amazona  

(    ) Égua  

(    ) Pardoca  

(    ) Galinha  

(    ) Imperatriz  

(    ) Mulher  

(    ) Ovelha  

(    ) Maestrina  

(    ) Baronesa  

(    ) Madrasta  

(    ) Madre  

(    ) Freira  

(    ) Ré  

(    ) Abelha  

(    ) Nora  

(    ) Atriz  

(    ) Esposa  

(    ) Dama  

(    ) Cabra  

(    ) Jabota  

(    ) Poetisa  

(    ) Heroína  

(   ) Leoa  

(    ) Vaca  
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Existem substantivos que formam o feminino com o acréscimo da letra a no final da palavra. Veja. 

o professor – a professora                                 o freguês – a freguesa 

 

4. Copie as frases passando as palavras destacadas para o feminino de acordo com a regra acima. 

 

O doutor examinou o nadador. 

_________________________________________________________________________________  

 

O jogador conversou com o treinador. 

_________________________________________________________________________________  

 

O chinês conversa com o vendedor. 

_________________________________________________________________________________  
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Ortografia  

Palavras terminadas com O e U 

Para escrever O ou U no final da sílaba, observamos a Sílaba Tônica da palavra. Quando a Sílaba 
Tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a Sílaba Tônica da palavra for a 
penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O. 

Compreensão 

1. Complete as palavras com O ou U. 

chapé ___________                                           carrapat ______________ 

bol ______________                                           minga ________________ 

livr _____________                                             sap ___________________ 

caj _____________                                              pa ____________________ 

pat ______________                                            caca __________________ 

urub ____________                                             bic ___________________ 

 

2. Recorte de jornais e revistas palavras terminadas com O e U, e cole-as abaixo. 

Palavras terminadas com U Palavras terminadas com O 
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Capítulo 12 

Texto 

Vitamina de Super-Herói  

Ingredientes  

Uma cenoura  

Uma maçã  

Uma banana  

Meio mamão  

Um copo de suco de laranja  

Duas colheres de xarope de guaraná  

Modo de preparar  

Descasque e pique a cenoura, a maçã, a banana e o mamão. Bata tudo no liquidificador, juntando o 
suco de laranja e o xarope de guaraná. E está pronta para beber. É gostosa e super saudável.  

 

Compreensão do texto  

 

1. A que gênero se refere o texto que você leu? 

(   ) anúncio                       (   ) receita                (   ) propaganda                  (   ) cartaz 

 

2. Qual a característica básica encontrada nesses textos: 

(   ) data, local                                       (   ) mensagem curta 

(   ) ingredientes, modo de fazer           (   ) moral da história 

 

3. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 

(   ) livros de historinha                                   (   ) enciclopédias 

(   ) revistas de notícias                                   (   ) livros de receitas 

 

4. Qual a finalidade do texto “receita” 

(   ) ensinar regras de jogo                                 (   ) contar uma história 

(   ) transmitir uma mensagem                            (   ) ensinar algo 
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Um pouco de Gramática 

Diminutivo e Aumentativo 

 

→ Gato → Forma Normal  

 

→ Gatinho → pequeno → Grau Diminutivo  

 

 

 

 

→ Gatão → grande → Grau Aumentativo  

 

A palavra gato indica os gatos em geral. 

Quando queremos indicar um gato pequeno, dizemos gatinho. 

Gatinho é diminutivo de gato. 

Quando queremos indicar um peixe grande, dizemos gatão. 

Gatão está no aumentativo. 

O grau indica o tamanho maior ou menor do que é normal. Os graus são: diminutivo e aumentativo. 

As palavras a seguir são alguns exemplos da formação do diminutivo na Língua Portuguesa. 

Normal Diminutivo Normal Diminutivo  

pato patinho palácio palacete 

anel anelzinho rio riacho 

chuva chuvisco rua ruela 

espada espadim sala saleta 

gota gotícula sono soneca 
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Veja agora como pode ser formado o aumentativo de algumas palavras. 

Normal Aumentativo Normal Aumentativo   

pato patão anel anelzão 

boca bocarra cabeça cabeçorra 

cão canzarrão casa casarão 

colher colheraça copo copázio 

fogo fogaréu mesa mesona  

 

Compreensão  

 

1. Escreva o diminutivo das palavras abaixo. 

a) Uma abelha pequena é uma ________________________________.  

b) Um coelho pequeno é um __________________________________.  

c) Uma ovelha pequena é uma ________________________________. 

d) Uma toalha pequena é uma ________________________________.  

e) Uma folha pequena é uma ________________________________.  

f) Um piolho pequeno é um _________________________________.  

g) Uma telha pequena é uma ________________________________.  

 

2. Escreva as palavras no aumentativo. 

a) cavalo ______________________________ 

b) peixe _______________________________ 

c) bicho ______________________________ 

d) carro _______________________________ 

e) barriga ______________________________ 

f) menino ____________________________ 

g) caneca _____________________________ 

h) abraço _____________________________ 

i) panela ____________________________ 

 

3. Complete corretamente. 

Serginho deu leite ao gato, ao gatinho e ao gatão.  

A palavra gato está a forma normal. Ela indica um gato de tamanho normal. Gatinho é um gato pequeno. 
A palavra gatinho está no ____________________________. Gatão é um gato grande. A palavra gatão 
está no __________________________________.   
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4. Escolha no quadro, palavras que devem pertencer ao grupo do diminutivo e ao grupo do aumentativo, 
e escreva-as na coluna certa. 

patinho – ratão – leitão – galinho – cavalinho – gatão 

 

cãozinho canzarrão 

  

  

  

  

 

5. Descubra o aumentativo das palavras e escreva-as. 

 

forno _____________________________ 

monte ____________________________ 

rapaz _____________________________ 

cabeça ____________________________ 

anel ______________________________ 

rico ______________________________ 

voz ______________________________ 

muro _____________________________ 

carro _____________________________ 

corpo _____________________________ 

 

V B M O N T A N H A Q F 

O R U C A R R Ã O Y A O 

Z S R I C A Ç O R P N R 

E N A F R F T B Z J E N 

I Q L R A P A G Ã O L A 

R U H G G R L V N M Ã L 

Ã C A B E Ç O R R A O H 

O D C O R P A N Z I L A 
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Um pouco de Gramática 

Adjetivos 

Boneca bonita                             

Sorvete gostoso 

As palavras bonita e gostoso informam a característica dos substantivos boneca e sorvete. As palavras 
que indicam características dos substantivos chamam-se Adjetivos. 

 

Compreensão  

1. Sublinhe os adjetivos das frases abaixo. 

Meu cachorrinho é lindo. 

O mar revolto assusta. 

Ele era um mentiroso. 

As flores são bonitas. 

Que presente maravilhoso. 

 

2. Escreva uma frase para cada adjetivo.  

 

Azul ____________________________________________________________________________  

Forte ____________________________________________________________________________  

Belo   ____________________________________________________________________________ 

Triste ____________________________________________________________________________  

 

3. Complete com os adjetivos correspondentes aos substantivos. 

Quem tem coragem é______________________________________________ 

Quem tem preguiça é _____________________________________________ 

Quem tem medo é________________________________________________ 

Quem tem vaidade é______________________________________________ 

Quem tem paciência é_____________________________________________ 

Quem tem felicidade é_____________________________________________  
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Capítulo 13  

Texto  

O Pato  

Lá vem o pato 

Pata aqui, pata acolá  

Lá vem o pato  

Para ver o que é que há  

O pato pateta  

Pintou o caneco 

Surrou a galinha  

Bateu no marreco  

Pulou do poleiro  

No pé do cavalo  

Levou um coice  

Criou um galo.  

Comeu um pedaço  

De Jenipapo  

Ficou engasgado  

Com dor no papo 

Caiu do poço 

Quebrou a tigela  

Tantas fez o moço  

Que foi pra panela.  

Vinícius de Moraes  

Compreensão do texto 

 

1. Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Quem é o autor do texto? 

_________________________________________________________________________________  
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3. O pato bateu no: 

 

 

 

 

                             Cavalo                                   Caneco                                Marreco  

 

4. Ligue corretamente. 

 

 

 

Tigela  

Galinha  

Marreco  

Panela  

Jenipapo 

Pato  

Cavalo  

 

 

 

5. No final do texto o pato foi parar na... 

 

 

 

 

 

                                  Janela                                   Panela                             Tigela  
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Um pouco de Gramática 

Pronomes 

O macaco toca piano. 

Ele toca piano. 

A pata toca violão  

Ela toca violão. 

O macaco e a pata são amigos. 

Eles são amigos. 

 

As palavras macaco e pata são substantivos. 

As palavras ele, ela e eles substituem os nomes: são pronomes. 

Pronomes são palavras que substituem os nomes. 

São pronomes: 

eu/ tu/ ele/ ela/ nós/ vós/ eles/ elas 

 

Compreensão 

 

1. Troque as palavras destacadas por ele ou ela. 

a) Marcos é meu colega. Eu e Marcos moramos nesta rua. 

Marcos é meu colega. Eu e ______________________ moramos nesta rua. 

b) Bete está no 3º ano. Eu e Bete estamos na mesma classe. 

Bete está no 3º ano. Eu e _______________________ estamos na mesma classe. 

c) A professora entrou na classe. Eu e a professora nos damos bem.  

A professora entrou na classe. Eu e _____________________ nos damos bem. 

d) Meu irmão está feliz. Eu e meu irmão vamos viajar. 

Meu irmão está feliz. Eu e ___________________ vamos viajar. 
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2. Reescreva as frases trocando os nomes por pronomes. 

Daniela está pensando em coisas boas. 

_________________________________________________________________________________  

O palhaço faz graça e todos dão risadas. 

_________________________________________________________________________________  

O gato e o rato não são amigos. 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Circule os pronomes das frases abaixo. 

a) Ele brinca e Lia estuda. 

b) Nós sairemos depois da aula. 

c) Elas são vizinhas do fazendeiro. 

d) Eu estudo e Vera escreve. 

 

4.Observe os pronomes destacados e complete as frases com substantivos adequados. 

a) _________________ foi para a escola. Ela estuda muito.  

b) _________________ brincam todos os dias. Elas são legais.  

c) _________________ não foram à escola. Eles estavam doentes.  

d) _________________ fizemos o dever junta. Nós acertamos tudo.  

 

5. Complete as frases com os pronomes pessoais. 

________________ sei andar de bicicleta.  

_________________ não vieste estudar com a gente ontem.  

_________________ adora comer bolo de chocolate.  

_________________ vamos fazer compras hoje.  

_________________ gostais de filme de terror.  

__________________ construíram um lindo castelo de areia.  
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Ortografia  

Palavras terminadas com E e I 

Para escrever E ou I no final da palavra, observamos a Sílaba Tônica. Quando a Sílaba Tônica for a 
última, a palavra é escrita com a letra I quando a Sílaba Tônica for a penúltima ou a antepenúltima, a 
palavra é escrita com a letra E. 

Compreensão 

1. Algumas palavras que têm o som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. 
Complete as palavras do quadro abaixo com E ou I. 

peix ____                          sucur ____ 

cidad ____                        pirâmid ___ 

felicidad ____                    jabut ____ 

gar _____                          rub ____ 

sabonet ___                       bilhet ___ 

pequ _____                        gib ____ 

sac ______                         árvor ___ 

 

2. Recorte de jornais ou revistas palavras terminadas com E ou I e cole-as abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras terminadas com E Palavras terminadas com I 
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Capítulo 14 

Texto 

O gato de botas 

O moleiro morreu de deixou os bens para os três filhos. O mais velho recebeu 
o moinho. O segundo, o burro. O terceiro, o gato. Ao ver o bichano, o caçula 
ficou decepcionado. O felino o consolou:  

− Se me comprar um saco e um par de botas, torno o senhor muito famoso. 

O rapaz comprou. O gato, de botas e com o saco às costas, foi até um sítio 
onde havia uma coelheira. Ao chegar, atraído pelo cheiro, se aproximou, caiu 
na armadilha. O Gato o levou para rei e disse: 

− Senhor, o Marquês de Carabás lhe mandou este coelho.  

O soberano, que adorava carne de orelhudos, ficou feliz. No dia seguinte, o Gato caçou duas perdizes 
e deu-as de presente a Sua Majestade. Pra lá de encantado, o monarca convidou a filha para 
conhecerem o Marquês de Carabás. O Gato armou um plano. Mandou o amo ir até o rio pra  tomar 
banho. Quando a carruagem real passou por ali, o felino gritou: 

− Socorro! Os ladrões roubaram as roupas do Marquês de Carabás.  

O rei mandou buscar vestes de príncipe. O falso marquês as vestiu. Ficou lindo. A princesa se encantou 
com ele. Ele se encantou com ela. O Gato saiu na frente da comitiva. Ao encontrar camponeses, 
obrigava-os a dizer que as terras, as plantações e os palácios eram do marquês.  

O rei, maravilhado, estimulou o casamento da filha com o súdito. O casal vive feliz. O Gato? Só corre 
atrás de ratos pra se divertir. Pra matar a fome, tem comida demais.  

 

Compreensão do texto 

 

1. Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Qual o personagem principal da história? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Qual dos filhos do moleiro recebeu o gato de herança? 

(   ) o mais velho                               (   ) o mais novo                         (   ) o do meio 
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Um pouco de Gramática 

Verbo 

Verbo são as palavras que indicam ações, como caminhar, estados, como estar, e fenômenos da 
natureza, como chover. 

 

Compreensão 

 

1. Escreva a forma básica do Verbo (o Infinitivo), conforme o exemplo.  

compra - comprar 

luta _____________________________ 

parte _____________________________ 

escreve ___________________________ 

viaja ______________________________ 

dorme ____________________________ 

canta _____________________________ 

 

2. Leia a frase abaixo. 

A água é importante para o ser humano, pois ela ajuda o funcionamento do corpo. 

A palavra é indica: 

(   ) uma ação da água                                             (   ) um estado da água 

 

A palavra ajuda indica: 

(   ) uma ação da água                                             (   ) um estado da água 

 

3. Complete o quadro abaixo classificando se a palavra indica uma ação ou estado. 

está _____________________________             brincar_______________________________ 

caminhar _________________________            beber_________________________________ 

correr _____________________________          estiver_______________________________ 

 

4.Leia a manchete abaixo. 

Previsão do tempo avisa que amanhã irá chover e trovejar 

 

As palavras sublinhadas na manchete indicam. 

(   ) ação                       (   ) estado                       (   ) fenômeno da natureza 
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Um pouco mais de Gramática 

Tempos Verbais 

Os verbos expressam o que já aconteceu (passado), o que está acontecendo (presente) ou o que vai 
acontecer (futuro). Por exemplo, andava, ando e andarei. 

São três os tempos do verbo: 

Presente – Carla pula corda 

Passado – Carla pulou corda 

Futuro – Carla pulará corda 

A terminação dos verbos indica quando aconteceu o fato de pular. 

 O 1º acontece hoje, porque é presente – Carla pula corda. 

 O 2º foi ontem, porque é passado – Carla pulou corda. 

 O 3º será amanhã, porque é futuro – Carla pulará corda. 

 

Compreensão 

 

1. Circule os verbos das frases abaixo. 

Os meninos brincam com a bola. 

Papai me chamou para passear no parque. 

O cachorro latiu. 

Eu gosto de chocolate. 

 

2. Indique os tempos verbais nas frases. 

a) Papai gosta de verdura. __________________________________________ 

b) José ganhou uma bola. __________________________________________ 

c) Damião estudará a lição. ________________________________________ 

d) Marisa acordou cedo. __________________________________________ 

e) Os meninos jogarão basquete. ___________________________________ 

f) O garoto vende pipoca. _________________________________________ 

g) Eu venderei meu relógio. ________________________________________ 

h) Eu canto muito bem. ___________________________________________ 

i) Eu vendi uma bicicleta. _________________________________________ 
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3. Passe as frases para o passado 

Eu como chocolate. 

_________________________________________________________________________________  

Ana brinca de boneca. 

_________________________________________________________________________________  

Eu compro as flores. 

_________________________________________________________________________________  

Ele conversa pouco. 

_________________________________________________________________________________  

Elas acordam cedo. 

_________________________________________________________________________________  

Eu ando de carro. 

_________________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática 

Verbos terminados em ar, er, ir 

Joga vem do verbo jogar. 

Vende vem do verbo vender. 

Parte vem do verbo partir. São três as conjugações dos verbos. 

1ª – o infinitivo em – ar (pular) 

2ª – o infinitivo em – er (vender) 

3ª – o infinitivo em – ir (partir) 

Lagartixa 

A lagartixa é um pequeno lagarto engraçadinho.  

Ela parece um bichinho de borracha.  

Gruda suas patinhas nas paredes e caça pequenos insetos. 

Quando é atacada, a lagartixa deixa a cauda para trás para enganar 
o inimigo e foge rapidinho.  

Depois, a cauda cresce de novo. 

Desafio! Fale alto e depressa: 

Lagartixa, larga a tia, lagartixa! 

Larga a tia, lagartixa, larga logo! 

lagartixa – borracha 

x com som de ch – cha 

Em muitas palavras, o x tem som de ch.  
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Compreensão 

1. Complete os espaços com as sílabas do quadro e forme palavras. 

cho – cha – xa – chi – che- xe - chu 

ca ____ eira                                                     ______ rife 

_____ fre                                                         li ______ 

_____ mada                                                   ____ gada 

_____ queiro                                                 ma _____ cado 

 

2.Separe as palavras nas colunas adequadas. 

mochila – bicho – bexiga – ameixa – caixote – caixeta – cacho – enxada 
– peixaria – inchada – cachorro – chaleira – puxa – chuva – cachoeira – 

mexe – tacho – rouxinol – cachimbo – cheque – roxo 

 

Palavras escritas com X Palavras escritas com CH 
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Capítulo 15 

Texto  

                                                        Aquarela 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 

Tenho um guarda chuva 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno e lindo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra 

Consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar 

Pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E Depois convida 

A rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 

 

Toquinho 



Compreensão do texto 

 

1. Qual é o título da música? 

_________________________________________________________________________________  

 

2. Quem escreveu essa música? 

_________________________________________________________________________________  

 

3. Quantas estrofes tem a música? 

_________________________________________________________________________________  

 

4. Vamos retirar as rimas do texto. 

amarela _____________________________ 

luva ________________________________ 

papel _______________________________ 

sul _________________________________ 

lindo _______________________________ 

segundo   _____________________________ 

frente ________________________________ 

pilotar ________________________________ 

chegar _______________________________

 

5. Represente a música através de desenhos. 
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Um pouco de Gramática 

Sujeito 

Observe bem a frase. 

Carlinhos estuda a lição. 

Agora responda. 

Quem estuda a lição? 

Resposta: Carlinhos. 

Carlinhos é o sujeito da oração. 

Para acharmos o sujeito, fazemos a pergunta ao verbo: o que ou quem? E a resposta é o sujeito. 

Compreensão 

1. Copie os sujeitos das orações. 

O gatinho bebe leite. 

_________________________________________________________________________________ 

Helena e Marcos são amigos. 

_________________________________________________________________________________  

Eu comprei o vestido. 

_________________________________________________________________________________  

Nós montamos a maquete. 

_________________________________________________________________________________  

2. Escolha o sujeito e complete as frases. Siga o modelo. 

Camila pulou corda. 

______________________________foi à feira. 

______________________________dormiu muito. 

______________________________joga bola. 
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Capítulo 16 

Texto 

É tempo de amor  

Natal é tempo de amor  

É tempo de embrulhar presentes e fazer doces... 

Um tempo de presentes escondidos 

em lugares secretos...  

É tempo de brinquedos, tambores e bonecas.  

Um tempo de luzes  

e ramos de pinheiro.  

O Natal é a época da família 

e de bons amigos  

que mais uma vez revemos.  

É tempo de música  

e de canções de alegria.  

Joan Walsh Angund  

Compreensão do texto  

1. Qual é o título do poema?  

_______________________________________________________________________________ 

2. Que brinquedos aparecem no poema?  

_______________________________________________________________________________ 

3. De acordo com o poema, o Natal é tempo de quê? 

____________________________________________________________________________________________ 

4. E para você, o Natal é tempo de quê?  

______________________________________________________________________________ 
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Um pouco de Gramática 

Predicado 

Pedrinho estuda as lições. 

− O que Pedrinho faz? 

− Estuda as lições. 

Estuda as lições é o predicado da oração. 

Para acharmos o predicado, fazemos a pergunta: o que (o sujeito) faz? 

Assim, na frase: 

Pedrinho estuda as lições, pergunta-se: 

O que Pedrinho faz? 

− Estuda as lições. 

Logo, estuda as lições é o predicado. 

Compreensão 

1. Sublinhe o sujeito e circule o predicado das frases. 

Papai leu todo o jornal. 

Nós almoçamos tarde hoje. 

O doce estava delicioso. 

Minha boneca é nova. 

A bola é toda colorida. 

A onça vive na selva. 

 

2. Escolha o predicado e complete as frases. Siga o modelo. 

Vitor assistiu o jogo. 

Jéssica ____________________________________________________ 

O cachorro_________________________________________________ 

Eles ______________________________________________________ 

 

 


