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REVISÃO – ORTOGRAFIA: B – P 
 

 A paca Bete 

  

 A paca Bete achou uma caixa de papelão debaixo 

da parreira. 

 Pegou a caixa e levou para perto da bicharada na 

floresta. 

 O sapo Papudo puxou a tampa e deu um pulo 

para trás. 

 Dentro, havia borboletas multicores que voaram pelo ar. 

 A paca Bete ficou desapontada, porque pensou que tinha achado um 

tesouro. 

          Graça Batituci 

 

1 – Escreva o nome dos personagens do texto. 

_________________________________________________________ 

 

2 – Em que local estava a caixa de papelão que Bete encontrou? 

_________________________________________________________ 

 

3 – Explique o que havia dentro da caixa. 

_________________________________________________________ 

 

4 – Se você encontrasse uma caixa, que gostaria de ver dentro dela? 

_________________________________________________________ 
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1 – Leia o texto em voz alta. 

 

FRANCISCO FRAGOSO 

 

O famoso fotógrafo 

Francisco Fragoso 

Fez muita fortuna 

Fazendo fotos fabulosas 

De focas friorentas que fugiram 

Do forte frio de Friburgo.  

 

2 – Escreva o nome do fotógrafo. 

_________________________________________________________ 

 
3 – Como ele fez fortuna? 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
4 – Explique por que as focas fugiram. 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
5 – Friorenta é o mesmo que: 

     (    )  sensível ao calor          (    )  sensível ao frio          (    )  assustadas 
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1 – Acompanhe a leitura do texto. 

 

A invenção do abraço 

 

Há braços longos e curtos, 

magros e gordos. 

Há braços brancos e negros, 

de velhos, de crianças. 

Há braços de homens 

e de mulheres. 

Há braços e braços. 

 

Até que um dia 

alguém deu um passo, 

diminuiu o espaço 

e fez do braço um laço. 

Foi um sucesso, 

virou moda, 

e hoje até na hora do fracasso 

se há braço há abraço. 

 

          Ricardo Silvestrin 

 

2 – De acordo com o texto, como surgiu o abraço? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3 – Separe as palavras em sílabas. 

 

braços - ________________________ 

abraços - _______________________ 

brancos - _______________________ 

crianças - _______________________ 


