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I-Leia o texto abaixo.
A onça e o sapo
Um dia, o sapo estava à beira da lagoa e chegou a onça.
- Nunca vi bicho tão pequeno e feio! – disse a onça.
- Dona onça, eu sei que sou feio e pequeno, mas sou valente.
- Ah! Então você é valente? Vamos ver quem assusta mais os bichos da floresta!
A onça, então, urrou bastante. A bicharada toda escondeu-se no mato. A onça, então, falou
para o sapo:
- Agora, sapo, é a sua vez. Vamos, coaxe!
O sapo então coaxou.
Imediatamente, rãs, pererecas e outros sapos fizeram coro.
A onça levou tamanho susto que até hoje está correndo pela floresta.

1- Marque um (X) na resposta correta:
1. O texto que você acabou de ler é:
a) Um cordel.
b) Um conto popular.
c) Uma receita.
d) Uma notícia.
2. Os contos populares são:
a) Histórias que foram inventadas para assustar criancinhas.
b) Histórias que são usadas para pessoas criativas explicarem fenômenos da natureza.
c) Histórias da tradição oral, passadas de geração em geração. São histórias curiosas e divertidas,
que nos fazem conhecer mitos, costumes e fantasias.
d) Histórias de contos de fadas, com reis, rainhas, fadas, bruxas e seres fantásticos.
3. O que a onça queria fazer com o sapo?
a) A onça queria mostrar que era superior ao sapo e muito valente.
b) A onça queria deixar o sapo mostrar o seu valor.
c) A onça queria deixar a floresta, pois estava com medo de todos os bichos.
d) A onça queria matar o sapo.
4. Quais são os adjetivos que a onça usa para falar sobre o sapo?
a) Lindo e charmoso.
b) Feio e barrigudo.
c) Engraçado e horroroso.
d) Pequeno e feio.
5. O que aconteceu com a onça?
a) Ela ficou muito feliz com tudo que aconteceu.
b) Ela está correndo até hoje pela floresta.
c) Ela foi embora com muita vergonha e de cabeça baixa.
d) Ela está triste até hoje e todos acham ela uma boba.

2. Ligue os coletivos aos conjuntos eles representam.
ALCATEIA

ABELHAS

TURMA

LOBOS

BIBLIOTECA

LIVROS

COLMEIA

ALUNOS

3. Pinte a alternativa que apresenta a separação correta das sílabas.
a) ma-cha-do, il-ha, cham-a-da, ba-ra-lho
b) h-i-gi-e-ne, cha-tea-do, ch-ave, qu-ei-jo
c) o-lho, carr-o, fi-lho-te, pas-se-ar
d) chu-va, so-nho, mi-nho-ca, ga-lho
4. Circule as palavras que apresentam o H sem som.
chateado

molho

hélice

manchado

história

5. Risque a alternativa que apresenta somente substantivos próprios.
a) São Paulo, cidade, casa, Maria.
b) Carolina, Joana, Rio de Janeiro, passado.
c) Renata, João, Cuiabá, Teresópolis.
d) Carla, camisa, livro, papel.
6. Separe as sílabas das palavras abaixo:
a) onça - __________________________
b) valente - ________________________
c) bicharada - ________________________
d) lagoa - _________________________

