
     

 

 

 

 

Goiânia, 20 de maio de 2020 

Nome: ___________________________________ 

Ano: 5º  Turno: ___________________ 2º Bimestre  

    

 
                                   ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

‘’ O melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo. ‘’ 
                                                                                            Minuto de sabedoria. 

01 – Leia o começo de uma canção. 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

a) Os dois primeiros versos começam com me. De acordo com a forma padrão da língua, 
como eles deveriam ser reescritos? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Como você diria esta frase em uma conversa com seus amigos?  

[   ] Me dá um olá. 

[   ] Dá-me um olá. 

 
c) O me no começo dos versos os deixa mais parecidos com uma conversa. Que palavra 
usada nessa canção também lembra o modo de falar? 
___________________________________________________________________________ 

 
02) Leia estes provérbios. 
 
 
 
 
 
 
 
a) Você conhece algum deles? 
___________________________________________________________________________ 
 
b) Escolha um dos provérbios e, usando suas palavras, explique seu sentido.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      Me dá um olá 

      Me manda um oi 

      Onde “cê está?” 

      Onde é que foi? 

      [ ... ]  
Roger. Me dá um olá. 

 
 
 

I - Assa-se pão enquanto o forno está quente. 

II - Não se conhece o perfume pela beleza da flor. 

III - Não amarra-se cachorro com linguiça. 

IV - Conhece-se o marinheiro no meio da tempestade. 



 
c) Em qual dos provérbios o pronome se não está colocado de acordo com as regras da 

linguagem formal? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Reescreva esse provérbio, colocando o se na posição recomendada pela norma-padrão. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

03) Faça a colocação dos pronomes de acordo com a forma padrão da língua. 

 

a) Não entristeça. 

te _________________________________________________________________________ 

 

b) Espero que faça justiça. 

se ________________________________________________________________________ 

 

c) Meus amigos, apresentem em posição de sentido. 

se ________________________________________________________________________ 

 

d) Ninguém faça de rogado. 

se ________________________________________________________________________ 

 

04) Leia estas frases. 

 

 

 

 

 

 

a) Em que frases o pronome pessoal oblíquo não está de acordo com a forma padrão da 

língua? 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Reescreva as frases colocando o pronome na posição adequada de acordo com a 

linguagem formal.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
05) Leia a anedota abaixo: 

 

A bicharada resolveu fazer uma super festa no céu e assim que o 

baile ia começar, descobriram que estava faltando a guitarra. 

 

 

I - Nunca soubemos quem nos roubava na loja. 

II - Se sabe pouco sobre esse tesouro. 

III - Me dá um presente? 

IV - Me diga a verdade sobre a bicicleta: quem comprou-a?  



 

Imediatamente o Leão, que era o responsável pelas músicas, virou-

se para o bicho-preguiça e ordenou: 

— Bicho-preguiça! Vá buscar a guitarra lá na terra! 

Uma semana se passou e nada do bicho voltar com a guitarra. Irritados, os animais se 

reuniram e foram reclamar com o Leão: 

— Isso já é demais! Que falta de consideração! — dizia um. 

— O bicho-preguiça é um vagabundo! — rosnava outro. 

— Ele não tem caráter — afirmava um terceiro. 

E estavam nessa discussão quando, de repente, a porta se abre e surge o bicho-

preguiça com um semblante entristecido: 

— Se vocês continuarem me criticando eu não vou mais! 
 
a) Que torna engraçado o final da anedota? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b)  Que permite afirmar que, além  do leão e do bicho- preguiça, havia mais animais na 
festa?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Defina a classe gramatical dos termos destacados no texto:  
 

 bicharada - ____________________________________________________________ 

 ia começar -___________________________________________________________ 

 irritados - _____________________________________________________________ 

 um - _________________________________________________________________ 

 você -________________________________________________________________ 

 me - _________________________________________________________________ 

 

06) Leia este texto de Ziraldo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser amigo é......reunir a turma toda em uma 

deliciosa brincadeira. É fazer a maior bagunça, 

sujar até atrás da orelha! Mas não esqueça: os 

bons amigos sabem a hora de parar, descansar 

e arrumar a baderna. Pois todo amigo sabe que 

até mesmo a mãe mais maluquinha e moderna 

não suporta uma casa imunda Não a deixe 

nervosa, pois, quando isso acontece, é bronca 

na certa! 

 



 
a) O pronome demonstrativo ISSO está se referindo a que termo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Você concorda com  a afirmação “ATÉ MESMO A MÃE MAIS MALUQUINHA E MODERNA NÃO 

SUPORTA UMA CASA IMUNDA.” 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
07) Leia a tira de Fernando Gonsales.  

 

 
 

 

a) Primeiramente pensamos que o rato tem medo de que algo aconteça com os filhotes, mas 
não é bem isso. De que ele tem medo?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

b) Que poderia acontecer?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
c) Observe a forma verbal ACONTEÇA no segundo balão.  Defina o modo dessa forma verbal: 
indicativo, subjuntivo e imperativo. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
d) Por que o cartunista empregou esse modo verbal?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


