
    

 

 

 

 

 

Goiânia, 12 de maio de 2020 

Nome: 

________________________________________ 

Ano: 4º Turno: ______________   

    

 

                    Atenção!  Esta atividade será feita durante a aula online com a professora. 

‘’Leitura e compreensão de mundo.’’ 
 

 Ler significa entender, também, as diversas formas de linguagens: jornalística, poética, 

contos, charges e outras. 

 
      Leia agora a tira a seguir, de Lucas Lima, e responda às questões de 1 a 3. 
 

 
 
    1) Nicolau e sua mãe acabaram de se levantar e a mãe pergunta por Marcel, o papagaio de 
estimação do menino. 
 
        a) Que o garoto lhe respondeu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

        b) Na sua opinião, por que ela não viu o papagaio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

    2) No primeiro quadrinho, a mãe de Marcel poderia ter dito: “Bom dia, filho. Filho, onde está o 

Marcel?”. Para evitar a repetição da palavra filho, que palavra ela empregou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

   



 
   3) Os pronomes ele e o, empregados respectivamente no 2º e no 3º quadrinhos, substituem a 
mesma palavra. Qual é ela? 

__________________________________________________________________________________ 

 

   4) Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por o, a, os ou as. Observe o 

exemplo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
        a) A menina bateu a porta tão forte que quebrou a porta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

        

       b) Economizei muito para comprar um videogame. Amanhã, finalmente, vou comprar o 

videogame. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

         

       c) Fui ao supermercado e comprei meus chocolates preferidos, mas não comi meus chocolates 

ainda porque já era quase hora do almoço. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

        

       d) Comprei o ingresso para o show e guardei o ingresso na gaveta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

        

      e) Deixei as canetas em cima da minha carteira, você pode pegar as canetas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
    
 
 
 
 

Mamãe guardou meus brinquedos, mas esqueceu o lugar onde colocou os brinquedos. 

 

Mamãe guardou meus brinquedos, mas esqueceu o lugar onde os colocou. 

 
 



5) O texto a seguir, retirado de um livro organizado por Maria Tatar, é um trecho da história de 
Chapeuzinho Vermelho, adaptado propositalmente para este exercício. Nele, estão presentes muitas 

repetições. Reescreva-o, em seu caderno, usando pronomes no lugar das palavras destacadas.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leia o poema a seguir e responda às questões. 
 

CHORA, CROCODILO 

 

Chora, ah, como você chora, 

Um choro claro e com estilo, 

E como capricha no seu chorar, 

Lágrimas aos borbotões, aos litros 

Chorando, chorando sempre, 

Aos baldes, aos tonéis, aos quilos, 

Sem parar, sem descansar, 

Chorando, chorando até perder os cílios. 

Lágrimas de crocodilo. 
          (Sérgio Capparefli. Poesia de bicicleta. Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 31.) 

 
borbotão: jato forte e volumoso. 
tonel: recipiente grande para líquidos, formado de tábuas encurvadas, tampos e arcos. 
 

    
6) Há uma expressão muito conhecida em nossa língua: lágrimas de crocodilo. 
 

       a) Que ela significa? Marque com um X. 
 

          (    )   Lágrimas de fingimento. 

          (    )   Lágrimas verdadeiras.. 

          (    )    Lágrimas de emoção 

       

       Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela adoravam a 

menininha. E, entre todos, quem mais amava a menininha era a sua avó, que estava sempre 

dando presentes para a menininha. Certa ocasião, ganhou da avó um pequeno capuz de 

veludo vermelho. Assentava tão bem na menininha que a menininha queria usar o capuz de 

veludo vermelho o tempo todo, e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. 

      Um dia, a mãe da menina disse para a menina: “Chapeuzinho Vermelho, aqui estão 

alguns bolinhos e uma garrafa de vinho”. Leve os bolinhos e a garrafa de vinho para sua 

avó. Sua avó está doente, sentindo-se fraquinha, e estas coisas vão revigorar sua avó. 

Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais e,  quando  estiver  na  

floresta,  olhe  para   frente  

como uma boa menina e não se desvie do caminho. 

 
                                     (Maria Tatar. Contos de fadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 30.) 



      b) Você acha que o crocodilo descrito no poema chora esse tipo de lágrima? Justifique sua 

resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

    7)  Você aprendeu que as palavras da nossa língua costumam ter sílabas pronunciadas com mais 
força, chamadas de sílabas tônicas, e sílabas pronunciadas com menos força, conhecidas como 
sílabas átonas.  
          Leia os três grupos de palavras a seguir, retiradas do texto, tentando perceber qual é a posição 
da sílaba tônica de cada uma.  

  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
você 

chorar 

tonéis 

 
baldes 

claro 

estilo 

 
lágrimas 

 

 
         Em qual desses grupos a sílaba tônica das palavras: 
 
a) é sempre a última? 

__________________________________________________________________________ 

b) é sempre a penúltima? 

___________________________________________________________________________ 

c) é sempre a antepenúltima? 

___________________________________________________________________________ 

 
  8) Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras são chamadas de oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. As palavras do grupo 1, por exemplo, são oxítonas; as do grupo 2, paroxítonas; as 

do grupo 3, proparoxítonas. Então, conclua. 
 

      a) Que são palavras oxítonas? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________     

      b) E palavras paroxítonas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

     c) E palavras proparoxítonas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



   
9) Leia esta história em quadrinhos: 
 

 
 
 
    Identifique na tira. 
 

 Palavras oxítonas: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 Palavras paroxítonas: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 Palavras proparoxítonas: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                     Bom trabalho! 
 
                                                     Professora Marciene Procópio 


