
 3º ano Nº 01                                                   

                                                                     
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
 

Atividade de Língua Portuguesa 
 
1) Relacione cada frase do quadro A com uma outra frase do quadro B em que o pronome 
substitui corretamente o termo destacado no quadro A. 
 

A         

1 - As aves têm o corpo coberto de penas.  

2 - Os pinguins sabem nadar.   

3 - O avestruz é a maior ave do mundo. 

4 - A chita é o animal mais veloz do mundo. 

B    

(    ) Mas eles não sabem voar. 

(   ) Elas sã encontradas em vários ambientes terrestres. 

(   ) Ela pode correr a 100 quilômetros por hora. 

(   ) Ele mede dois metros e meio de altura. 

 

a) Circule os pronomes que você encontrou. 

b) Encontre o substantivo a que cada pronome se refere e escreva-os. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Os pronomes ele e eles referem-se a substantivo no  ________________________ e 

os pronomes ela e elas referem-se a substantivos no ________________________. 

2) Observe as figuras e complete as frases com ele – ela – eles – elas.  

 

Que lindos cachorrinhos nasceram! 

Agora _________ estão passeando. 

  

           

          Não acredite em fantasma.  

________ existe só em nossa imaginação! 

 



 

Isabela e Isadora são grandes amigas.    

Domingo __________ foram ao circo.     

 
 
3) Ordene as frases e circule os pronomes. 

a) tu Como  ! bonito estás 

______________________________________________________________________ 

b) queres Tu comigo ? jantar 

______________________________________________________________________ 

 

4) Ordene as sílabas e escreva nomes de animais. 

a) ré – ca – ja   __________________________ 

b) ri – nha – a – ra   __________________________ 

c) cu – ma – co   __________________________ 

d) gui – sa                      __________________________ 

e ) tra – lon    __________________________ 

f) gua – ti – ja – ca – ri  __________________________ 

 

As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas: palavra de uma 

sílaba só são monossílabas, duas sílabas são dissílabas, três sílabas são trissílabas e 

quatro ou mais sílabas são chamadas polissílabas. 

 

Agora,  copie o nome desses animais nas colunas adequadas. 

 

 

 
 
 
5) Complete com palavras monossílabas. 
 
a) Dá sabor à comida:___________. 

b) É grande amigo do homem: _____________. 

c) Anda sobre trilhos: ___________ 

d) Deixa claro o escuro: ___________. 

e) Voam nele os pássaros: ___________. 

Dissílabas Trissílabas Polissílabas 

   

   



 

6) Leia o texto e responda. 

Andorinha 

 A andorinha volta todo ano ao mesmo ninho, construído com pelotas de barro 

misturadas com saliva. 

 Geralmente faz seus ninhos sob os beirais dos telhados.  

 

a) Separe as sílabas das palavras destacadas no texto. Depois, classifique cada palavra 

em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. 

Divisão em sílabas Classificação 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
7) Copie o texto abaixo e pinte as palavras conforme a legenda: 
 
O trem maluco, 

Quando sai de Pernambuco, 

Vai fazendo “chique, chique” 

Até chegar ao Ceará. 

(Cantiga popular) 

 
 
8) Complete as frases com o coletivo da palavra destacada. Veja o exemplo. 
 
Uma plantação de pés de milho é um milharal. 
 
a) Uma plantação de coqueiros é um ____________________________. 

b) No __________________ há roseiras com rosas vermelhas, amarelas e brancas. 

c) Como são altas as mangueiras daquele _____________________ !  

d) Vamos até o _____________________ apanhar algumas canas? 

 

 

  

Monossílabas: vermelho 
Dissílabas: azul 
Trissílabas: verde 
Polissílabas: amarelo 


