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1- Qual é o título do texto? ___________________________________________ 
2- Que tipo de texto você leu? ________________________________________ 

 
3- Observe o primeiro quadrinho e responda: 

a) Quem o Príncipe viu? ________________________  
b) O que ela estava fazendo? ______________________________________ 

 
4- Observe o segundo quadrinho e responda: 

a) O que o Príncipe fez? ________________________ 
b) O que a palavra “SMAC” significa? 

 (    ) o barulho do beijo que o Príncipe deu na Princesa. 
 (    ) o barulho do beijo que a Princesa deu no Sapo. 
 (    ) o barulho do tapa que o Príncipe deu na Princesa. 
 (    ) o barulho do tapa que a Princesa deu no Príncipe. 
 

5- Nos quadrinhos a seguir, do terceiro ao sétimo, mostra que a Princesa está: 
(    ) triste  (    ) com medo  (    ) animada  (    ) doente 
 
E o Príncipe? 
(    ) animado (    ) triste   (    ) zangado  (    ) assustado 
 

6- No último quadrinho, por que a Princesa ficou zangada? 
(    ) Porque o Príncipe se casou com outra Princesa. 
(    ) Porque o Príncipe dormiu para não se casar com ela. 
(    ) Porque o Príncipe foi viajar pra não se casar com ela. 
(    ) Porque o Rei não deixou o Príncipe casar com ela. 
 

7- Ainda no último quadrinho, o que o Príncipe escreveu na placa? 
______________________________________________________________ 
 
a) Por que ele fez isso? ___________________________________________ 
b) Se essa história aconteceu neste ano, quando ele deverá ser acordado? 

 (    ) 2021  (    ) 2031  (    ) 2011  (    ) 2120 
 

8- No conto clássico “A Bela Adormecida”, o que acontece depois que a Princesa 
acorda? _______________________________________________________ 
 

9- A princesa diz no sétimo quadrinho: “E nem tente mandar em mim, pois sou 
dona do meu nariz e...”. O que significa ser dona do próprio nariz? 
(    ) Significa que a Princesa comprou um nariz de palhaço. 
(    ) Significa que a Princesa não tem nariz. 
(    ) Significa que a Princesa é independente. 
(    ) Significa que a Princesa tinha uma verruga no nariz. 

 
10- Na sua opinião, a Princesa está certa em suas exigências? _______ Por quê? 

______________________________________________________________ 
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ORTOGRAFIA 
 

1- Complete as palavras com S ou Z: 
 

nari inglê chafari ônibu óculo 

rapa no    (semente) lápi têni xadre 

perdi paí víru gi vo 

 
2- Complete as palavras com PR, BR, CR, DR, TR: 

 

       ama        igo        avo         eme        imo 

       uta Ro        igo ze          a ma        ugada        aço 

Pa         ícia         istina        asil         em        ata 

 
GRAMÁTICA 
 

1- Observe as palavras sublinhadas nas frases. Elas são palavras que dão ideia 
de TEMPO, LUGAR ou INTENSIDADE: 

 
a) Nada de jogar toalha molhada em cima da cama: _______________________ 
b) Por favor, acordem-me daqui a 100 anos: _____________________________ 
c) O príncipe ficou muito preocupado com as exigências da princesa: 

___________________ 
d) À noite, a Princesa se arrependeu de tudo que disse: ____________________ 
e) Não existe mais Princesas como antigamente, nem aqui nem nos contos de 

fadas: ___________________________ 
f) A princesa ficou um pouco chateada com o príncipe: ____________________ 

 
2- A palavra que imita um som chama-se onomatopeia. 

 

Exemplo:  
SMAC! É o beijo que o Príncipe deu na Princesa 
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Outros exemplos: 

 
Retirado da pág.74 do Caderno Pedagógico do 2º semestre de 2019. 

 

Observe o quadro acima e escreva a onomatopeia que representa: 
 

a) Alguém comendo: ______________________ e ______________________ 
b) Alguém com medo: ______________________ 
c) Alguém com raiva: ______________________ 
d) Alguém chorando: ______________________ e ______________________ 
e) Alguém com frio: ______________________ 

 
Agora escreva onomatopeias que representem: 
 

a) Alguém rindo: ______________________ 
b) Alguém espirrando: ______________________ 
c) Alguém caindo na água: ______________________ 
d) Alguém dormindo: ______________________ 
e) Alguma coisa quebrando: ______________________ 

 


