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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Atividade 1 

 

Unidade temática: Escrita (compartilhada e autônoma). 

Objeto do conhecimento: Leitura e compreensão de diferentes textos do campo da vida pública 

utilizados para a divulgação de eventos da escola ou da comunidade (convite, propaganda, 

comunicado, carta, bilhete, convocação), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, 

a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Leia o texto e responda: 

 

 

 

Qual a informação principal do texto? 

a) Informar a carteira de vacinação do menino 

b) Informar o dia e o local do aniversário do menino 

c) Deixar um recado para a mãe do menino 

d) Anunciar a venda de um bolo de aniversário 

 

A festa será: 

(   ) matutina  (   ) vespertina (   ) noturna 

 

Como é o nome do Aniversariante? 
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Atividade 2 

 

Unidade temática: Leitura / Recursos de persuasão. 

Objeto do conhecimento: Compreensão dos efeitos de sentido de recursos de persuasão como 

cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, em 

anúncios/campanhas publicitárias de conscientização, como elementos de 

convencimento/argumentação. 

 

Observe e Responda 

 

 

A imagem acima foi utilizada para: 

A) Incentivar a reciclagem 

B) Incentivar a lavar as mãos 

C) Incentivar a guardar os brinquedos 

D) Ilustrar um desenho para pintar 

 

Escreva os principais cuidados para se proteger de vírus e bactérias que você já conhece? 
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Atividade 3 

 

Unidade temática: Leitura / escrita e compreensão de leitura. 

Objeto do conhecimento: Leitura e entendimento de cantigas, quadrinhas, entre outros textos do 

campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Copie e Ilustre no seu caderno o que diz a rima da Cantiga. 

 

 

Agora responda: 

“A barata diz que tem.” 

 

A palavra “barata” destacada na frase refere-se a: 

A) Roupa 

B) Promoção 

C) Objeto 

D) Inseto 

 

Qual é a frase que se repete como Refrão nesta parte da Cantiga? 
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Atividade 4 

 

Unidade temática: Leitura / Recursos de persuasão 

Objeto do conhecimento: Compreensão dos efeitos de sentido de recursos de persuasão como 

cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, em 

anúncios/campanhas publicitárias de conscientização, como elementos de 

convencimento/argumentação. 

 

Observe a imagem abaixo: 

 

 

Qual a ideia central do texto?: 

A) Aprender a fazer um cartaz. 

B) Analisar a composição da vacina. 

C) Incentivar a prevenção do vírus 

D) Mostrar o mapa do posto de saúde. 

 

Quantas sílabas tem a palavra CORONAVÍRUS? 

  

 

Qual a classificação da palavra CORONAVÍRUS? 

A) Monossílaba 

B) Dissílaba 

C) Trissílaba 

D) Polissílaba 

 


