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Texto 1

1

2

Vocabulário:
Repelido – rejeitado
Estampido – som forte como o de explosão
Amargura – tristeza, sofrimento

Junco – tipo de planta
Rigoroso – forte
Magníficas - maravilhosa

1)
Na beira de um lago, Dona Pata chocava
alegremente seus ovos, quando percebeu que um
deles era bem maior que os outros.


Por que ela achou aquilo estranho?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2) Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas por
outras de sentido contrário.
O patinho do ovo grande foi o último a nascer e
era mais forte e feio.
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________________________
3)

No dia seguinte, a pata saiu com sua
ninhada e desceu até o lago.


Como os outros animais receberam a nova ninhada?

_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________________________________

4)

Depois de fugir e se esconder nos juncos, o
patinho levou um grande susto.
 O que assustou o patinho?

___________________________________________________
___________________________________________________
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5)

Uma velhinha que morava com uma galinha pensou ter encontrado
uma pata.


Reescreva a frase da caixinha acima no masculino.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6) Por que a velhinha quis tomar conta do patinho e lhe dar moradia e
comida?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7)

Depois de fugir da casa da velhinha, ele foi parar num lago onde nadou
à vontade. Mas veio o inverno e ele ficou preso no gelo.


Quem o salvou?
( ) um português

( ) um finlandês

( ) um camponês

 Como ele ajudou o patinho?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8) Na primavera, qual foi a grande surpresa ao ver sua imagem refletida no lago?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9) Você concorda com o título do texto? Explique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Muitas crianças vieram à margem do lago.
Então um menino exclamou.
10) Amplie a frase acrescentando características as palavras
destacadas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11) Sublinhe acima de:
VERDE – 1 características

VERMELHO – 1 palavra no diminutivo

Texto 2

O patinho encantado
(Adaptação da história dos Irmãos Grimm)
Benjamim morava sozinho no
bosque.
Ele não tinha ninguém.
Certo dia, foi para a cidade
trabalhar.
No caminho, encontrou uma
velhinha que lhe pediu:
— Você tem alguma coisa para eu
comer?
O menino, que viera colhendo
frutas, deu todas para ela.
Agradecida, a velhinha ofereceu a Benjamim um pato de ouro.
O menino, porém, não sabia que ela era uma fada e o pato era encantado.
Caminhou, caminhou, até se sentir cansado. Deitou-se ao lado do precioso presente e
adormeceu.
Daí a pouco, dois ladrões que vinham passando olharam para o pato de ouro e pensaram ao
mesmo tempo — iriam roubá-lo.
O primeiro adiantou-se e agarrou o objeto.
Oh! Que choque!
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Quis soltar, mas estava preso. O outro foi ajudar o amigo. Outro choque, outro grito, outro
preso.
Benjamim, que acordara com o barulho, viu que se aproximava um guarda à procura dos
ladrões.
Que surpresa! Ao tentar agarrá-los, o guarda ficou preso também.
E assim, todos presos, foram levados por Benjamim à delegacia.
O delegado, satisfeito com a prisão dos ladrões que procurava há tanto tempo, viu em
Benjamim e seu pato encantado os seus melhores ajudantes.
Daquela data em diante, havia na cidade um guarda com uniforme diferente, pois no casaco
havia um bolso especial para acomodar o lindo pato de ouro.
12) Reescreva a frase substituindo a palavra destacada por outra com o mesmo sentido.

Benjamim morava sozinho no bosque.
_________________________________________________________________________
13) Copie do texto, o que a velhinha pediu para Benjamim.

__________________________________________
_________________________________________

No caminho, encontrou uma velhinha que lhe pediu:

14)


Os verbos na frase acima estão no tempo passado. Como ficaria a frase se estivesse
no futuro?

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15) Por que Benjamim pôde ajudar a velhinha?
( ) Porque ele trouxe comida de casa.
( ) Porque ele colheu frutas pelo caminho.
( ) Porque ele podia comprar comida no caminho.
16)

Agradecida, a velhinha ofereceu a Benjamim um pato de ouro.


O que ele não sabia sobre a velhinha?

__________________________________________________________________________
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17) Quando os ladrões viram o pato de ouro, o que eles pensaram?
__________________________________________________________________________
Daí a pouco, dois ladrões que vinham passando olharam para o pato de
ouro e pensaram...

18)



Como ficaria a frase acima, se fosse só um ladrão?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19)

O ladrão foi ajudar o amigo que estava preso e conseguiu soltá-lo com
um empurrão.


A frase da caixinha acima está correta? ( ) sim



Explique. _____________________________________________________________

( ) não

_____________________________________________________________

20) Leia as frases.
a) O guarda tentou agarrar os ladrões.
b) Papai guarda as ferramentas na garagem.

a) Faça uma frase com a palavra guarda com o mesmo significado da frase B.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21) O que aconteceu com o guarda ao tentar agarrar os ladrões?
_________________________________________________________________
O delegado ficou satisfeito com Benjamim.

22)


Em que se transformou Benjamim depois que prendeu os ladrões?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Texto 3

23) Pinte no Texto 3:


de amarelo, 2 ações



de laranja, 1 palavra com mais de três sílabas



de azul, 1 nome comum



de verde, 1 nome próprio
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24) Separe as sílabas do trecho abaixo.
[...]

Surrou a galinha
Bateu no marreco
[...]

25) O que os três textos têm em comum?
_________________________________________________________________________
26) Pinte as caixinhas de acordo com os textos. De:

Texto 1 - amarelo
Texto 2 - verde
Texto 3 - vermelho

pato

polícia
panela

cisne
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