
Goiânia, _____ de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em seu 

caderno. 

Atividade de Língua Portuguesa 

 

As estrelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dona Benta continuava com os olhos nas estrelas. Súbito, Narizinho, que 

estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. 

 - Vovó, Emília está botando a língua para mim! 

 Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava os olhos das estrelas. Estranhando 

aquilo, os meninos foram se aproximando. Ficaram também a olhar para o céu, em 

procura do que estava prendendo a atenção da boa velha. 

 - Que é, vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou 

enxergando nada – disse Pedrinho. 

 Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os olhos, puxou-o para o seu 

colo e falou: 



 - Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê 

nada? 

 - Só vejo estrelinhas – murmurou o menino. 

 - E acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e acha pouco? 

Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que 

há nesse céu em que você só vê estrelinhas. É que eles sabem e você não sabe. 

Eles sabem ler o que está escrito no céu – e você nem desconfia que haja um 

milhão de coisas escritas no céu... 

 - Desconfio sim, vovó, mas fico nisso. Sou muito bobinho ainda. 

 - Bobinho como todos os grandes astrônomos na sua idade, meu filho. Os 

maiores sábios do mundo foram bobinhos como você, quando crianças - mas 

ficaram sábios com a idade, o estudo e a meditação. 

 

1- De acordo com o texto, responda: 

 

a) O que Emília fez para incomodar Narizinho? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

b) Que interrompeu Dona Benta? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2- Numere de acordo com os acontecimentos da história. 

 

(   ) Dona Benta disse que os astrônomos sabiam ler o que estava escrito no céu. 

(   ) Pedrinho disse à Dona Benta que era bobinho. 

(   ) Dona Benta olhava as estrelas. 

(   ) Narizinho deu um berro chamando a atenção de Dona Benta. 

(   ) Dona Benta disse que os maiores sábios do mundo foram bobinhos como 

Pedrinho quando eram criança. 



 

3- Dê sua opinião: 

 

Você acha que Dona Benta estava certa em afirmar que se fica 

sábio com o tempo, o estudo e a meditação? Por quê? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4- Releia o trecho do texto: 

 

 Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os 

astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em 

que você só vê estrelinhas. É que eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o 

que está escrito no céu – e você nem desconfia que haja um milhão de coisas 

escritas no céu... 

 

Agora retire dele o que se pede: 

a) 2 palavras que tenham dígrafo 

________________________________________________________________ 

 

b) 2 palavras que sejam monossílabas tônicas 

_________________________________________________________________ 

 

c) 2 palavras com encontro consonantal 

_________________________________________________________________ 

 

d) 1 frase exclamativa 

_________________________________________________________________ 

 

e) 1 frase interrogativa 



_________________________________________________________________ 

 

5- Numere corretamente: 

 

(1) hiato                                 (2) ditongo                                  (3) tritongo 

 

(  ) degrau                              (  ) saguão                                 (  ) noite 

(  ) curioso                              (  ) pouco                                   (  ) iguais 

(  ) cientistas                           (  ) poeta                                   (  ) averigüei 

(  ) língua 

 

6- Observe as palavras em destaque no quadro e organize-as na tabela de acordo 

com a sílaba tônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a regra sobre acentuação de palavras proparoxítonas? 

_________________________________________________________________ 



 

7- Pontue o diálogo. 

 

        Vovó que constelação é aquela 

        É a constelação de Órion 

        Puxa como ela é brilhante 

        É verdade Ela deixa o céu mais bonito 

 

8- Agora é sua vez de contar! Imagine que você e sua família 

ganharam uma viagem em um foguete! Como foi a viagem e 

a aterrissagem? O que vocês viram durante o tempo que estiveram por lá? Não se 

esqueça de dar um título e ilustrar sua história. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


