
Goiânia, 27 de Abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

Leia o anúncio com atenção e responda as questões: 

 

1- O evento que está sendo anunciado no texto é um: 

 

(      ) Concurso de gatos. 

(      ) Concurso de cães de raça. 

(      ) Concurso de animais de estimação em geral. 

 

2- Quantos dias o evento tem de duração? 

__________________________________________________________________ 



3- O nome do evento é: 

(      ) Shopping Sul           (      ) Dog Show           (      ) Cães de raça 

 

4- Em que local será realizado o concurso? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5- O concurso será realizado em que data? 

__________________________________________________________________ 

 

6- E qual horário será o concurso? 

__________________________________________________________________ 

 

7- Esse texto é: 

(      ) Carta           (      ) Anúncio            (     ) Piada 

 

8- Qual frase indica que o evento será muito divertido: 

(      ) Não perca! 

(      ) Atenção garotada! 

(     ) Você vai se divertir para cachorro. 

 

9- Esse anúncio é destinado ao público: 

(      ) Idoso                  (      ) Adulto              (      ) Infantil 

 

10-Quantas palavras há na frase destacada: “Chame o papai e a mamãe!” 

__________________________________________________________________ 

 

11- A finalidade do texto é: 

(      ) Dar uma informação científica. 

(      ) Divertir o leitor. 

(      ) Fazer o anúncio de um concurso de cães de raça. 



 

12- Observe a palavra CACHORRO e responda: 

a) Quantas sílabas tem a palavra? ___________________ 

b) Qual é a sílaba inicial? __________________________ 

c) Qual é a sílaba final? ___________________________ 

 

13- Que animal de estimação você tem ou gostaria de ter? 

__________________________________________________________________ 

 

14.Vamos fazer um treino ortográfico diferente! 

Escolha dez palavras que tenha dígrafos e escreva abaixo. 

Lembrete: Dígrafo é o grupo formado por duas letras juntas que representam 

um único som. São dígrafos PALAVRAS COM: CH, NH, LH, QU, GU, SS, RR, 

SÇ e SÇ  

1.________________________                              2.________________________ 

3.________________________                              4.________________________ 

5.________________________                              6.________________________ 

7.________________________                              8.________________________ 

9.________________________                              10._______________________ 

 

15.Ecolha três palavras do exercício anterior e forme frases. 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________ 

VOCÊ ME ENCHE 

DE ORGULHO!! 

1000 BEIJOS PARA 

VOCÊ! 


