
    

 

 

 

 

Goiânia, 01 de abril de 2020. 

Nome: _________________________________________ 

Ano: 4º Turno: ______________ 2º Bimestre  

    

________________________________________________________________________________________ 

 
                                              Atividade de Língua Portuguesa 

 

 Questão 01: Leia a fábula de Esopo. 

O leão, o urso e a raposa 

 

 Nevava muito e todos os animais buscavam comida, que era escassa no inverno. Um leão e um 

urso, depois de conseguirem uma boa e suculenta caça, em feroz luta, disputavam o gostoso alimento. 

 Após terem lutado bastante, cansados e feridos, eles caíram no chão, completamente exaustos. 

  Uma raposa, que estava quieta, observando tudo, passou correndo entre os dois e de um bote 

agarrou a caça com a boca e desapareceu no meio do mato. 

 O Leão e o Urso, vendo aquilo, mas incapazes de impedir, disseram: 

 — Ai de nós, que nos ferimos um ao outro apenas para garantir o jantar da Raposa! 

 

Moral da história: 

 Algumas vezes acontece de alguém fazer todo o trabalho pesado, e outro 

levar vantagem. 

  

 

a) O texto nos mostra que somente a raposa foi errada ou os outros dois personagens agiram de forma 

inadequada? Explique sua resposta.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) A quem se refere o pronome “eles” no trecho abaixo:  

 “Após terem lutado bastante, cansados e feridos, eles caíram no chão, completamente exaustos.” 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Questão 02 

 Você sabia que o sono é muito importante para a nossa saúde? Leia o texto. 

 

 (...) Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos: dormir também é 

fundamental para a saúde do corpo e da mente. 

 A falta de sono – ou o sono mal dormido – faz tanto estrago que a lista parece não ter fim: não 

dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória (...). 

Problemas com o sono podem até interferir no desempenho escolar. (...) 

Escassa: pouca 
Suculenta: gostosa 
Exaustos: cansados 



 

          . Leia estas palavras retiradas do texto acima.  

 

 

a) Separe as sílabas dessas palavras. Depois, pinte o encontro consonantal.  

_________________________________  

_________________________________ 

 

b) Nessas palavras, o encontro consonantal ocorre:  

(   ) Na mesma sílaba   (   ) Em sílabas diferentes. 

 

Questão 03: Leia estes versos e observe a expressão destacada.  

  Quem é que diz 

  que a gente não pode 

  ser feliz? 

  (...) 

 

a) Nesses versos, a expressão a gente equivale ao pronome pessoal:  

(   ) eu  (   ) eles (   ) vocês (   ) nós 

 

b) Reescreva os versos, substituindo essa expressão pelo pronome que você assinalou. Atenção: você 

terá de fazer outras modificações! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 04 

. Leia esta adivinha e observe os pronomes destacados. 

 

           Tão amiga sou do trabalho, 

 que nem sobre camas de flores descanso, 

 sem ofendê-las as piso, 

 e sem feri-las as pico. 

 

.  Complete as frases, usando os pronomes do quadro de acordo com o que está entre parênteses.  

 

 

a) As abelhas sobrevoam as flores sem ____________________. (machucar as flores) 

b) Aproximam-se para recolher o néctar e __________________ à colmeia. (levar o néctar) 

c) O mel é um ótimo alimento e podemos ___________________ diariamente. (consumir o mel) 

 

Questão 05: Complete as palavras com r ou rr.  

___atoeira 

Ca___oça 

Pada___ia 

T___ansporte 

lo – la – los – las  

tratamento – provoca  



 

 

   

 

 

 

 


