
 
 

    Goiânia, 10 de agosto de 2020. 

    Nome: _________________________________________ 

    5º Ano Turno ____________________________________  

                                                  

 
 

Atividade de revisão de Língua Portuguesa 

 

1- Leia esta fábula de Mia Couto, escritor moçambicano. 

 

Um macaco passeava à beira de um rio, quando viu 

um peixe dentro da água. Como não conhecia aquele 

animal, pensou que estava a afogar-se. Conseguiu apanhá-

lo e ficou muito contente quando o viu aos pulos, preso nos 

seus dedos, achando que aqueles saltos eram sinais de 

uma grande alegria por ter sido salvo. Pouco depois, 

quando o peixe parou de se mexer e o macaco percebeu 

que estava morto, comentou — que pena eu não ter 

chegado mais cedo! 

 

a) Teria sido bom para o peixe se o macaco tivesse chegado mais cedo? Esclareça sua 

resposta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) O macaco percebeu seu engano? Explique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Na na frase: “ Conseguiu apanhá-lo e ficou muito contente quando o viu aos pulos, 
preso nos seus dedos...” A quem se referem os pronomes em destaque? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 



 
2 - Observe esta propaganda. 
 
a) O texto da propaganda nos chama a fazer uma reflexão muito importante.  

    Que reflexão é essa? 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

b) Em que modo está a forma verbal da frase “Não deixe...”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 c) Qual é a intenção do autor ao empregar esse modo verbal? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3 - Leia a piada abaixo.  

            

            Joãozinho explica um lance de futebol a um amigo: 

— Você tinha que ver, Zé! Na hora de cobrar o 

pênalti, o goleiro ficou fazendo guerra de nervos comigo. 

Ele dizia: “Se chutar na direita, eu pego; se chutar na 

esquerda, eu pego; se chutar no meio, eu pego!” 

E o Zé pergunta: 

— E aí? O que você fez? 

— Chutei para fora e enganei ele. 

 
 

a) A anedota é um gênero narrativo, por isso ela tem um clímax, um momento em que se 
cria maior expectativa.  
Transcreva a frase que contém o clímax dessa piada. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Quem levou a melhor: Joãozinho ou o goleiro? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  



 

c) Na anedota, há uma frase que contém um pronome empregado indevidamente. 

Reescreva essa frase, fazendo as correções necessárias. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  d) Retire do texto uma forma verbal que expressa uma ação não concluída no passado. 

Que tempo verbal é esse? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4 - Leia este trecho do livro Como treinar o seu dragão e observe as palavras destacadas. 

 

       [...] O Pesadelo Monstruoso é o maior e mais assustador de todos os dragões domésticos. 

Demonstrando incrível capacidade de voar, são caçadores magníficos e guerreiros temíveis. 

Essas criaturas são selvagens e difíceis de treinar. Segundo uma Lei Viking não oficial, apenas o 

chefe ou o filho podem possuir um dragão desses. [...] 

                           

                                     Como treinar o seu dragão, de Cressida Cowell. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

 

      . As palavras destacadas referem-se a quais substantivos? 

a) Maior e assustador ___________________________________________ 

b) Domésticos __________________________________________________ 

c) Incrível ______________________________________________________ 

d) Magnífico ____________________________________________________ 

e) Temíveis _____________________________________________________ 

f) Selvagens_____________________________________________________ 

      . Como são classificadas as palavras destacadas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

     . Agora, escreva, nas linhas abaixo, apenas as paroxítonas acentuadas e explique a regra que 

se aplica a cada uma. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



 

5 – Substitua as locuções adjetivas destacadas pelo adjetivo correspondente. Siga o exemplo. 

a) Jardim com flores – Jardim florido 

b) Prova do mês  ____________________________________ 

c) Amor de mãe _____________________________________ 

d) Viagem por mar ___________________________________ 

e) Bandeira do Brasil _________________________________ 

f) Dor de estômago __________________________________ 

g) Rosto de anjo ____________________________________ 

 

6 - Observe o cartaz abaixo e responda. 

 

 

 

 

 
  
 
  
a) Qual o objetivo deste texto, ou seja, para que serve textos como esse? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) A que público é destinado esse texto? 

_______________________________________________________________________________ 

c) Por que o texto oferece uma variedade de números de telefone ao leitor? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Na mensagem “Ligue para nós”, quem seria esse nós? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) A palavra conserto foi usada de forma correta nesse texto? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7 – Complete os espaços com uma das palavras entre parênteses.  

 

a) Aqui __________________celulares, computadores, tablets em geral. (consertam-se/ 

concertam-se). 

                     ___Conserto de Fogões ___ 

                               Ligue para nós  

 
               (62) 8576-6534                       (62) 8134-2920 

 

               (62) 9908-0453                       (62) 9909-0067 



 

b) Toda palavra oxítona terminada em a, e, o, em, ens recebe_____________gráfico. (assento/ 

acento). 

c) A sirene da escola ____________para avisar que era hora do lanche. (soou/suou). 

d) O deputado federal foi ___________________por corrupção ativa. (cassado/caçado). 

e) Só falta eu arranjar uma ________________para andar no meu cavalo. (cela/sela). 

f) O _____________ que você me deu não tem fundos. (cheque/xeque). 

g) O ____________foi contratado pelo fazendeiro. (pião/peão). 

h) Vou assistir à ___________ da tarde. (sessão/cessão/seção). 

i) A equipe considerou a missão _________________(comprida/cumprida). 

 

 

                                                        Bom trabalho! 


