
1- Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta:  

A raposa e as uvas 
     Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade 
de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de 
muito tentar foi-se embora, dizendo: 
     – Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo... 

                                                                                          Ruth Rocha. Fábulas de Esopo. São Paulo: FTD, 1992. 

a) As palavras destacadas no texto lindas e verdes são: 

(     ) Pronomes  

(     ) Adjetivos 

(     ) Substantivos 

(     ) Verbos 

 

b) O que são adjetivos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2- Leia o texto e grife de vermelho os substantivos comuns e de azul os 

substantivos próprios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Faça a separação silábica das palavras abaixo e classifique-as:  

 

Lampião _________________________________________________________________ 

Gavião ___________________________________________________________________ 

Cajueiro__________________________________________________________________ 

Papagaio _________________________________________________________________ 

Clareia ___________________________________________________________________ 

 

Nessas palavras: 

(     ) Há tritongo, pois as três vogais estão na mesma sílaba. 

(     ) Não há tritongo, pois as três vogais não estão na mesma sílaba. 

 

4- Leia o poema e observe as palavras grifadas: 

 

Poema Passarinheiro   

                                                    (Elias José) 

Plante árvores de frutinho 
pra chamar passarinho. 
 
Se o tié tivesse espelho, saberia 
como é belo o seu vermelho. 
 
Seu pardal, deixa quietos os ninhos 
dos outros passarinhos. 
 
Na casa do joão-de-barro, 
há sofá, quadro, tapete e jarro. 
 
Tudo o que mais quero e espero 
é ver pisando leve o quero-quero. 
 

 

a) As palavras grifadas são:_______________________________________________ 

 

 



b) Leia as palavras:  

Quadro      quero     quando    quietos  

 

Quais são dígrafos?  Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5- Separe as sílabas das palavras.  Depois, numere os encontros vocálicos 
de cada uma delas de acordo com a legenda: 

 

( 1 ) DITONGO                ( 2 ) TRITONGO             ( 3 ) HIATO 

 

Espécie: ____________________ 

Receoso: ____________________ 

Água: _______________________ 

Quaiquer: ___________________ 

Pelotão: _____________________ 

(     )       

(     ) 

(     )      

(     ) 

(     )       

Poeta: _______________________   

Saguão: _____________________  

Pais: ________________________ 

Enxaguou: __________________ 

Triunfo: _____________________ 

(     ) 

(     )      

(     ) 

(     )     

(     ) 

 

 

  

 


