
    

 

  

 
 

 

Goiânia, 10 de agosto de 2020 

Nome:______________________________________________ 

Ano: 4º Turno: _________  

:  

 

    
                                              Atividade de Revisão de Língua Portuguesa 

Questão 01: Leia a fábula de La Fontaine 

 

O lobo e o cão 

 

 Certo dia, um Lobo, só pele e osso e quase morto 

de fome, encontrou um cão gordo, forte, com o pelo muito 

lustroso e com uma aparência saudável e feliz. Via-se bem 

que não passava fome. O Lobo, admirado, quis saber onde 

é que ele conseguia obter tanta comida.  

 — O senhor poderia viver tão bem quanto eu, 

contanto que se resolvesse a fazer o que eu faço, ficando 

tão forte como eu — respondeu o Cão. — O homem te dará 

restos saborosos.  

 — Mas o que é que eu preciso fazer em troca? — quis saber o Lobo. 

 — Muito pouco, na verdade — respondeu o Cão. — Guardo a casa durante a noite e 

mantenho-a a salvo de ladrões. Agrado meu dono e adulo seus amigos. Só por isto recebo carne e 

outras comidas deliciosas. De vez em quando, recebo também afagos e carinhos.  

 O Lobo ficou encantado com a ideia e meteram-se ambos a caminho. A certa altura, o Lobo 

reparou que o cão tinha o pescoço esfolado.  

 — Que é isso no seu pescoço? — perguntou. 

 — Nada de grave. É da argola que me prendem, pois durante o dia me amarram para evitar 

que eu me descontrole e morda um estranho inocente — explicou o Cão. 

 — Preso? Então não pode correr quando quer? — exclamou o Lobo. — Esse é um preço muito 

alto, não troco minha liberdade por toda a comida do mundo.  

 E, dizendo isso, o Lobo fez meia volta e correu para bem longe dali.  

 

 Moral da história: A liberdade não tem preço.  

 



        

a) Para que haja identificação do leitor com a história, é necessário caracterizar os personagens, 

suas atitudes diante da vida e da situação vivida.   

 Quem são os personagens? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Que o texto nos diz sobre cada um deles? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

     b) O Lobo pensou em aceitar o convite que o Cão lhe fez? Justifique sua resposta com uma 

passagem do texto.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

    c) Que motivos o Lobo apresentou para não aceitar seu convite?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

   d) O cão mostra alguma revolta contra a privação de sua liberdade? Explique.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

    e) Você concorda com o ensinamento (moral) da fábula? Comente.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: Observe o trecho abaixo e circule os adjetivos dados ao cão. 

 

   “Certo dia, um Lobo, só pele e osso e quase morto de fome, encontrou um cão gordo, forte e 

feliz...” 

 

    . Agora, encontre no texto “ O lobo e o cão” dois adjetivos derivados com as terminações –oso e –

osa. A que substantivos esses adjetivos se referem? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Questão 03: Observe a foto e leia o trecho de uma reportagem sobre o Arquipélago de Abrolhos, que 

fica na Bahia.  

 O lugar tem esse nome porque, quando os 

primeiros navegadores portugueses passavam por 

ali, tinham que ficar atentos aos recifes, para que o 

barco não ficasse preso nos corais. E gritavam 

uns para os outros abrirem os olhos. O arquipélago 

de Abrolhos (BA) é o mais importante local de 

reprodução das baleias jubartes no Brasil. As ilhas 

dali são formadas por recifes, e Abrolhos é o primeiro parque marinho do país.  

Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 jan. 2010. 

Suplemento Folhinha. 

       a) De acordo com o sentido geral do texto, o substantivo arquipélago é coletivo de quê?  

__________________________________________________________________________________ 

      b) Retire do texto dois substantivos próprios.  

_________________________________________________________________________________ 

     c) Leia as palavras retiradas do texto e escreva se são dígrafos ou encontro consonantal. 

. passavam _____________________   . primeiros___________________________ 

. Brasil_________________________    . olhos _____________________________ 

 



   d) Reescreva, nas linhas abaixo, as palavras do texto que estão em negrito. Elas pertencem à classe 

gramatical dos verbos. Indique em que tempo esses verbos aparecem. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Questão 04: Complete as palavras com g e j e copie-as.  

a) ___iboia     ___________________ 

b) Can___ica  ___________________ 

c) Ferru___em __________________ 

d) ___iló _______________________ 

e) Reló___io ____________________ 

 Circule a única palavra paroxítona acentuada e explique a regra para todas as paroxítonas 

acentuadas.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05: Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por pronomes pessoais do 

caso reto. 

a) Amanda chegou atrasada. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Bernardo e Daniel jogam futebol. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Clara e Lara são grandes amigas. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 06: Observe os pronomes que estão em negrito e classifique-os como reto e oblíquo. 

a) Vou ao cinema. Quer vir comigo? 

__________________________________________________________________________________ 

b) Nós somos muito animados. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Comprei-lhe flores. 

__________________________________________________________________________________ 



 

d) Vós que estais junto ao Pai. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 07: Complete as palavras com lh u li. 

a) sandá___a                    d) mati___a               g) fi___o 

b) mobí___a                      e) abe___a                h) ga___o 

c) agu___a                        f) esco___a               i) ma___a 

 

Questão 08: Leia, depois pontue corretamente, usando ponto final, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, vírgula e reticências ( . ! ? , ... ). 

 

   Eu estava num banco na praia observando uma menina A primeira coisa que notei foi que ela 

estava olhando continuamente para o céu Aproximei-me dela mas ela saiu correndo Então eu 

gritei “Aonde você vai  “ Ela não me respondeu Até que   PLOFT Ela escorregou numa poça 

d’água e caiu Nunca mais vi essa menina 

 

  

                                          Bom trabalho! 

 

 

 


