COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias, ________/_______/_________.
NOME:_______________________________________________________ Nº_____4º ano ______.
LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADES DE FIXAÇÃO - 1
1. Leia o texto.
Olinda, 15 de agosto de 2018.
Querida prima Emília,
Estou com muitas saudades! Não vejo a hora de entrar em férias para passar uns dias
com você aí e curtir um pouco as belas praias do Rio de Janeiro.
Como estão as coisas por aí? Daqui, eu não tenho o que reclamar. Apesar de trabalhar
bastante, arrumo um tempinho para sair com os amigos. Só não gosto muito de lugares
barulhentos. Como você sabe, prefiro programas mais calmos e sossegados.
Você leu o livro que te enviei? Estou muito curiosa para saber sua opinião, mas tenho
certeza que você também vai gostar, até porque temos o gosto muito parecido. Eu simplesmente
amei! Chorei, gargalhei e quase morri no final! Mal posso esperar pela continuação.
Ficou sabendo da tia Lu? Ela vai casar e já está fazendo todos os preparativos. Vou
mandar fotos de alguns modelos de vestido que gostei. Estou mais ansiosa que a própria noiva!
Ela vai enviar os convites ainda este mês. É mais uma oportunidade para te ver, priminha.
Beijos carinhosos,
Clarinha

Agora, faça o que se pede.
a) O texto é um exemplo de qual gênero textual? Assinale a opção correta.
( A ) Bilhete.
( B ) Carta.
( C ) Narrativa com diálogo.
( D ) Poema.
b) Complete.
Remetente: _____________________________
Destinatário: ____________________________
c) Relacione corretamente.
( 1 ) Clarinha

( 2 ) Emília

( 3 ) Tia Lu

(

) Mora no Rio de Janeiro.

(

) Vai casar e já começou os preparativos.

(

) Vive em Olinda.

(

) Prefere programas mais calmos e sossegados.

2. Coloque os nomes a seguir em ordem alfabética.
ALINE – ADRIANO - ALICE – ALAN – ABEL – ALEXANDRE

_______________________________________________________________________________________

3. Identifique e escreva a quantidade de letras e fonemas de cada palavra.
Palavra

Quantidade
de letras

Quantidade
de fonemas

Carro

5

4

Literatura
Osso
Hora
Taxista
4. Separe as sílabas e pinte de acordo com a legenda.
Monossílaba

Dissílaba

Trissílaba

Polissílaba

BORBOLETA - _________________________________________________
MOCHILA - ____________________________________________________
POEMA - ______________________________________________________
FEIRA - _______________________________________________________
CÃO - ________________________________________________________
SINALIZAÇÃO ________________________________________________
5. Pinte as palavras que possuem encontro vocálico.
QUERO

QUATRO

QUILO

GUITARRA

CINQUENTA

QUANTIDADE

GUERRA

ÁGUA

IGUANA

TRANQUILO

 Nas palavras que você NÃO pintou, o GU e o QU são classificados como ________________________.
6. Complete a tabela.
Palavra
AÇOUGUE
ENXAGUEI
CAATINGA

Separação silábica

Encontro
vocálico

Classificação do encontro vocálico

