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Leia o cordel abaixo.
O VOVÔ E A VOVÓ
O vovô e a vovó
Não gostam de confusão
Pedem para os seus netinhos
Prestarem muita atenção
Vovô se escreve de um jeito
Que vovó não escreve não
O vovô leva chapéu
A vovó leva grampinho
Pois acento circunflexo
É igual a um chapeuzinho
Na vovó o acento agudo
Deixa tudo bem certinho
São o vovô e a vovó
A nossa grande riqueza
Quando a escrita é correta
Fica melhor com certeza
Pois mais bela fica ainda
Nossa língua portuguesa
w w w.misturadealegria.blogspot.com.br

1. Marque com um ( X ) a única alternativa correta.
A) O texto que você leu é:
a) uma carta do leitor.
b) um texto instrucional.
c) um cordel.
d) uma notícia.
B) Qual das alternativas abaixo apresenta apenas substantivos simples?
a) vovó, vovô, bela
b) girassol, pontapé, netinhos
c) pisca-pisca, grampinho, portuguesa
d) guarda-chuva, língua, acento
C) Em qual das alternativas abaixo a letra U não é pronunciada quando aparece ao lado da
letra G?
a) portuguesa
b) língua
c) agudo
d) gostam

D) Em qual das palavras a seguir o H não possui som?
a) netinhos
b) melhor
c) grampinho
d) hoje
2. Leia o trecho a seguir e, em seguida, faça o que se pede.
O zoológico de São Paulo recebeu Zorba – um elefante do circo Dom Pepe. O animal
chegou debilitado e o biólogo Valdir Nunes está cuidando de sua dieta e realizando vários
exames.
Retire do trecho
a-três substantivos próprios: ______________________________________________________
b-três substantivos comuns: ______________________________________________________
c-Sublinhe, no trecho, um adjetivo.
d-Dois verbos (ação)
3. Pinte somente os substantivos coletivos:
plantas

constelação

frangos

lagos

tribo

crianças

cardume

abelhas

peixes

gatos

pomar

rebanho

4. Ouça as palavras que a sua professora irá ditar e escreva-as no local correto.
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________
5. Escreva duas palavras em que a letra H apareça e não possua som.
_____________________________________
6. Escreva uma palavra com CH.
_____________________________________
7. Escreva duas palavras em que a letra G possua o som de J.
_____________________________________

