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Lembre que:

•  Quando duas ou mais vogais estão juntas na 
mesma palavra, temos um encontro vocálico.
 Exemplos: voar, igual, perguntou.

• Ditongo: encontro de duas vogais pronunciadas em 
uma mesma sílaba.
 Exemplos: leite, balão, estouro.

•  Hiato: encontro de duas vogais pronunciadas em 
sílabas separadas.
 Exemplos: miolo, saúde, luar.

• Tritongo: é o encontro de três vogais pronunciadas 
em uma mesma sílaba.
 Exemplos: Paraguai, saguão.

CONTEÚDOS:

• Encontro vocálico

• Encontro consonantal

• Dígrafos

• Ortografi a:

 ➔ e – i / o – u

 ➔ br – cr – dr – fr – gr – pr – tr – vr

 ➔ ss

BLOCO 1
 1. C¾¼plete as palav’as co¼ o“ en co½ tro“ 

v¾}álico“ adequado“.

g ta mam  m to

sag s tit  fl ta

bƒb  d tar caminh 

mand  p s Urug 

 2. E“crev˜ quatro palav’as co¼ en co½ tro“ 
v¾}álico“:

 3. E“crev˜ palav’as co¼ o“ dito½go“ 

ab˜ixo:

ai oi

eu ei
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 4. ¬epare as palav’as ab˜ixo nas coŒu-
nas co’respo½dentes:

curio“o - vñu - saudade - rainha - rei
 céu - gratuito - país - v˜idade - saída
 poƒta - no‰te - caixa - lago˜ - piada - moƒda

Ditongos Hiatos

 5. Desemb˜ralhe as sílab˜s e fo’me pa-

lav’as. Depo‰s, classifique o en co½tro 

v¾}álico das palav’as fo’ madas em 

dito½go o§ hiato. Ob“ervƒ o exemplo:

  teso§ra dito½go

 a) péu cha

b) sei o pas

c) a lu

d) jo’ nais

e) í ses pa

 6. Pesquise em jo’nais e rev‰stas pa la  v’as 
que co½tenham hiato. C¾Œe-as no espaço 

ab˜ixo e circule o“ hiato“:

so§ ra te
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 7. ¬ubŒinhe o“ trito½go“ das palav’as:

 a) avƒriguei 

 b) iguais 

 c) quaisquer

 d) Uruguai 

 e) aguo§ 

 f) enxaguo§

 8. C‰rcule o“ enco½tro“ v¾}álico“ das pa-
lav’as ab˜ixo e classifique-o“:

  

 a) rainha 

 b) caatinga 

 c) co’ação 

 d) muito 

 e) saguõƒs 

 f) álco¾Œ 

 g) paro§ 

 h) Paraguai 

Lembre que:

•  Duas ou mais consoantes juntas com sons 
diferentes formam um encontro consonantal. 
Exemplos: � ores, duplo, clima, observou.

➔  podem estar na mesma sílaba:

  pr a-to  a- br a-ço  pl u-ma  gl o-bo 

➔  podem estar em sílabas diferentes:

  a b-d i-car  a d-v o-ga-do  a d-j e-ti-vo

 9. ¬epare as sílab˜s das palav’as destaca-
das. SubŒinhe o“ enco½tro“ co½so½antais:

 a) GŒó’ia fo‰ à b‰bŒio”eca púbŒica.

 b) O atleta participo§ do treino.

 c) CŒó¥‰s não esquece ab“oŒutamente 

nada.
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d) O adv¾†ado é digno de respeito.

 10. C¾½to’ne o“ enco½tro“ co½so½antais das 
palav’as:

 a) glacê h) segredo
 
 b) príncipe i) ab’igar
 
 c) aclamação j) grampo
 
 d) dragão k) grego
 
 e) admirar l) inglês
 
 f) cacto m) preço
 
 g) lágrima n) clo’o„ila

 11. E“coŒha quatro palav’as do exercício an-
terio’ e fo’me uma frase co¼ elas:

 12. No quadro estão alguns enco½tro“ co½-
so½antais. C¾¼plete as palav’as utili-

zando-o“.

a) itura f) di o

b) uma g) si ificação

c) eme h) o eto

d) a ito i) a o†ado

e) avƒ j) ma ífico

 13. E“crev˜ as palav’as do exercício an-
terio’ em o’dem alfabñtica:

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

fr – pl – cr – fl – cl – gn – bŠ – dv

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl01.indd   7 12/17/12   12:37 PM



8

Lembre que:

•  Dígrafo é o grupo de duas letras que representa 
um só fonema.
 Exemplos: terra, ilha, pássaro.

•  Os principais dígrafos:
 ch – cheio rr – guerreiros
 lh – mulheres ss – girassol
 nh – sonhar sc – nascer
 gu – sangue sç – desça
 qu – mosqueadas xc – exceto

•  Os dígrafos rr, ss, sc, sç e xc � cam sempre em 
sílabas separadas.
 Exemplos:
 cigarra – ci-gar-ra
 osso – os-so
 nascido – nas-ci-do
 cresça – cres-ça
 exceção – ex-ce-ção

•  Os dígrafos ch, nh, lh, gu e qu não se separam.
 Exemplos:
 chuva – chu-va
 dinheiro – di-nhei-ro
 folhagem – fo-lha-gem
 fogueira – fo-guei-ra
 quilo – qui-lo

Nas palavras em que as duas letras são 
pronunciadas, os grupos gu, qu, sc e xc não são 
dígrafos.
Exemplos: linguiça, escada, tranquilo, exclamar.

• Também são dígrafos os grupos:

Eles são dígrafos porque representam vogais nasais.

Exemplos:

am, an = [ ã ]  campo, santo

em, en = [ ̃e ]  sempre, mente

im, in  = [  ̃ı  ]  limpo, lindo

om, on = [ õ ]  sombra, tonta

 um, un = [ ̃u ]  algum, imundo

am – an – em – en

im – in – om – on – um – un

 14. ®estaque o“ dígrafo“, co¼o no mo ‚elo:

  gafanho”o nh

 a) co¼pressa 
 b) asso˜lho  

 c) carro 
 d) chuv‰sco 
 e) passo 
 f) ilha 
g) caminho 

h) assado 
i) quero 
j) crescido 
k) chuv˜ 
l) nascido 
m) ganho§ 
n) fo†uete 
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 15. C¾¿ie so¼ente as palav’as que po“-

suem dígrafo“:

 16. E“crev˜ três palav’as co¼ o dígra fo 
qu, depo‰s fo’me uma frase para cada 

uma delas.

Respo“ta pesso˜l.

palav’a - guerra - grade - trato’

 ganho§ - pássaro - prateleira - dúzia

trab˜lho - crescido - carro - glo|¾

 mamãe - fo†uete - alegre - o|Šeto

 artista - queb’ado - crav¾ - po’tuguês

 17. As palav’as ab˜ixo po“suem dígra-

fo“ fo’mado“ po’ duas letras repeti-

das. C‰rcule o“ dígrafo“, depo‰s fo’me 

no¥˜s palav’as retirando uma das 

letras repetidas. Siga o mo‚elo.

  assa asa

a) carro 
b) erra 
c) cassar 
d) to’ra 

 18. ¬epare as sílab˜s:

a) chuvƒiro 
b) campo 
c) foŒha 
d) cigarra 
e) nascido 
f) queb’ado 
g) pro„esso’ 
h) guitarra 
i) anta 
j) excepcio½al 
k) fichário 
l) passado 
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 19. C¾¼plete o quadro co¼ o§tro“ exemplo“ 
para o“ dígrafo“ indicado“:

Dígrafos Exemplos

a) rr

b) ss

c) ch

d) lh

e) nh

ferro

pro„issão

chão

trab˜lhar

linha

 20. C¾¼plete co¼ e o§ i e co¿ie as pala v’as:

 a) pát    o 

 b) crân    o 

 c) camp    ão 

 d) cr    ar 

 e)   mpecilho 

 f) ant  vñspera 

 g) pr    v‰légio 

 h) po“su 

Vamos trabalhar com: e – i / o – u
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 i) d  scrição 

 j) dif   cil 

 k) s    quer 

 l) co½tinu 

 21. ¬ubŒinhe a alternativ˜ co’reta em cada 
frase e, depo‰s, co¿ie-a.

a) O menino estav˜ irrequieto / irri-
quieto na classe.

b) A pro„esso’a destrib§i / dis trib§i o“ 
liv’o“ to‚o“  dias.

 22. C¾¼plete as frases co¼ as palav’as 
ab{ixo:

 a) so{r - suar

  No silêncio da no‰te, o§vƒ-se o 

da campainha.

  O fo’te calo’ do dia fazia-me

.

 b) b{mb¾ - b{mb§

  O so„á da sala está .

   ̄ iz uma flauta co¼ um pedaço 

de .

 c) cumprimento - co¼primento

  E½tre as pesso{s, a palav’a o‰ é 

uma fo’ma de .

  É preciso acertar o 

das ro§pas.

c) A seriema / siriema é uma avƒ que 
co¼e co|’as e gafanho”o“.
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 23. Pesquise no dicio½ário o significado 
das seguintes palav’as:

 a) so˜r

  
 b) suar

  
 c) co¼primento

  
 d) cumprimento

 24. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

 a) discrição

 b) descrição 

 25. Leia e co¼plete as palav’as co¼ o o§ 
u; depo‰s, separe as sílab{s:

a) pir    lit  

  
b) m    chila 

  
c) t    lipa 

  
d) l    mb’iga 

  
e) ab   t   ar 

  
f) ad    çar 

  
g) c    t    car 
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 26. C¾Œo‘ue as palav’as na cruzadinha:

  4 letras — suar — so˜r

  5 letras — pátio — criar

  6 letras — crânio — adoëar

  7 letras — seriema — campeão

  8 letras — lo¼b’iga — pirulito

  9 letras — descrição — empecilho

p

i

r

u

 27. C¾¼plete estas palav’as co¼ b’, cr, dr, 
fr, gr, pr, tr, v’:

 ze b’ a

   iga

   av¾

   aço

   asileiro

   ilhar

 cr  av¾

   iança

   uzeiro

 re    eio

   eme

   iada

 pe dr a

 po    e

 v‰    aça

   o†aria

 ma    ugada

 ma    inha

Vamos trabalhar com:
br – cr – dr – fr – gr – pr – tr – vr
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 fr uta

   ade

 co    e

   ase

   ita

   eira

   

 gr ilo

   uta

   ade

 ma   o

 ti   e

   av{ta

 pr ego

   ato

   o½to

   esente

   ata

   aça

 es tr ela

   ab{lho

   inta

   ança

   o¼b{

   ev¾

   li  v’  ¾

   pala    a

   la   ado’

   li   aria

   li   eiro

 28. ̄ o’me no¥{s palav’as, acrescentando 

r. ¬iga o mo‚elo:

pata prata

 a) apo½tar 

 b) gato 

 c) po½to 

 d) fio 

 e) co“ta 

 f) b¾”ar 

 g) b{ço 

 h) pato 

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl01.indd   14 12/17/12   12:37 PM



15

 i) peso 

 j) b{nco 

 k) festa 

 29. ̄ o’me frases co¼ o“ grupo“ de palav’as 
ab{ixo:

a) co¼padre - co¼adre

b) padrasto - madrasta
  

c) príncipe - princesa

 30. É co¼ s o§ ss? C¾¼plete as lacu nas co¼ 
a alternativ˜ adequada, depo‰s separe 

as sílab˜s das palav’as fo’madas.

a) se enta  

b) faí ca  

c) pa ta  

d) apre ado  

e) pa ado  

f) ca telo  

g) b¤ oŒa  

h) re to  

i) pá aro  

j) co¼pa o  

Vamos trabalhar com: ss
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 31. «rdene as sílab˜s para fo’mar pa la-
v’as:

 a) mas - a - do - sa

 b) so - gro“

 c) do - as - sa

 d) são - cis - pro

 e) pres - de - sa

 f) sa - mis

 g) zes - de - seis

 h) so - pas
  

 32. Reescrev˜ as palav’as ab˜ixo em o’dem 
alfabñtica:

to“se - asso|‰o - disse - sessenta
 isso - gesso - pro„esso’a

massagem - Cšssio - fo“sa

1. 
2. 
3. 
 4. 
 5. 

 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

 33. C¾¼plete as palav’as co¼ ss:

 a) discur  o

 b) a  ado

 c) co½  ultó’io

 d) per  istente

 e) inten  o

 f) co½de  a

 g) a  altante

 h) a  alto

 i) co½den  ar

 j) a  inar

 k) recur  o 

 l) co½  istência
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 a e i o u

 a b c d e f

 g h i j k l

 m n o p q r

 s t u v w x

 y z
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 A E I O U

 A B C D E F

 G H I J K L

 M N O P Q R

 S T U V W X

 Y Z
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Lembre que:

•  O acento agudo (´) é usado para indicar que a 
sílaba é tônica e que a vogal tem som aberto.

 Exemplos: Piauí, lágrima, úmido, máquina, 
guaraná, régua, égua, mobília, língua, cílio, 
açúcar, saúde, conteúdo.

• O acento circun� exo (^) é usado para indicar que 
a sílaba é tônica e que a vogal tem som fechado.

 Exemplos: crânio, pêssego, ônibus, ambulância, 
vovô, cômodo, infância, inglês, chinês, matinê, 
frequência, astrônomo.

CONTEÚDOS:

• Acentuação

• Sílaba tônica

• Artigo defi nido e artigo indefi nido

• Ortografi a:

➔ m antes de p e b – an, en, in, on, un

➔ l – lh

BLOCO 2
 1. Acentue co’retamente as palav’as a 

seguir:

co’tes
caia
b˜u
ho”eis
marques

juizo
reune

pasteis
ruina

Araujo
carreteis
hero‰na
v¾}e
Anhangab˜u 

pinceis
metro

caraco‰s
faro‰s

trico
japo½es
lenço‰s
tambƒm
po’em

po’tugues
v¾¥¾

ro|¾
ninguem

 2. E“crev˜ cinco palav’as co¼ acento:

a) agudo

b) circunflexo
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Ago’a, separe-as em seu dev‰do lugar, 

grafando-as co’retamente:

Palav’as co¼ acento grafado

Palav’as sem acento

 5. Acentue as palav’as co½fo’me o“ 
modelo“.

saída

saúde

anéis

anzó‰s

armazém

ca a

ru na

ci me

Ara jo

ho” is
carret is

carac is

lenç is

tamb m

ningu  m

ju zo
hero na

re ne
mi do

past is

pinc is

far is

aero“s is

po’  m
al  m

 ferias - b˜rulho - martir

 imas - agua - cro}o‚ilo

 terrivƒl - v˜rinha - alb§m

 tenis - principio - b¾½us

 to’ax - hifen - radio

 tunel - chacara - taxi

 b¾½eca - felicidade - caramujo

 3. «b“ervƒ as palav’as:  4. Nas frases ab˜ixo, algumas palav’as 
estão destacadas. Acentue-as quando 

necessário.

a) HoŠe v‰ um sab‰a cantando.
b) EŒe sab‰a as regras daquele jo†o.
c) Aquela empresa fab’ica av‰õƒs em 

miniatura.

d) A sirene da fab’ica to}a sempre de 
manhã.

e) Maio é o mês das no‰v{s.

f) No vƒrão são vƒndido“ muito“ maio“.
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 6. Reescrev˜ apenas as palav’as que devƒm 
ser acentuadas. C¾Œo‘ue o acento co’-

retamente:

a) esperto
b) coŒegio 
c) coŒega 
d) ingles 
e) criança 
f) umido 
g) tambƒm 

 7. Acentue as palav’as. Depo‰s, separe-as 
co½fo’me o so¼.

Som aberto Som fechado

lampada – pessego – chapeu – fab§la
japo½es – frances – histo’ia – tragico

o½ib§s – vƒterinario – vƒu – angulo

Lembre que:

•  Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra.

   Exemplos: papel, felicidade, ânimo.

•  Classi� cação das palavras quanto à sílaba tônica:

 ➔ Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última.

   Exemplos: sofá, caqui, papai.

 ➔  Paroxítonas: quando a sílaba tônica é a 
penúltima.

   Exemplos: relógio, princesa, caderno.

 ➔  Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a 
antepenúltima.

   Exemplos: médico, xícara, matemática.

 8. ¬ubŒinhe a sílab˜ tô½ica das pala v’as:

a) feliz
b) abƒlha
c) árv¾’e
d) vñspera
e) carnav˜l
f) manho“o
g) b‰cho
h) saúde
i) esquina
j) esperto
k) b’ejo
l) negó}io
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 9. ¬epare as sílab˜s, destacando a sílab˜
tô ½ica, co¼o no mo‚elo:

    co¼édia co - mé - dia mé

  

a)  mamadeira 

b)  alfaiate 
  
c)  urub§ 

 10. C¾¼plete de aco’do co¼ o exemplo:

arrumav˜ ar - ru - ma - v˜

Número de sílab˜s: 4

¬ílab˜ tô½ica: ma

Po“ição da sílab˜ tô½ica: penúltima

a) café 
  Número de sílab˜s: 

  ¬ílab˜ tô½ica: 

  Po“ição da sílab˜ tô½ica: 

b) enquanto 
  Número de sílab˜s: 

  ¬ílab˜ tô½ica: 

  Po“ição da sílab˜ tô½ica: 

c) manhã 
  Número de sílab˜s: 

  ¬ílab˜ tô½ica: 

  Po“ição da sílab˜ tô½ica: 

  
 d) análise  
  Número de sílab˜s: 

  ¬ílab˜ tô½ica: 

  Po“ição da sílab˜ tô½ica:

 11. Risque apenas as palav’as cuja antepe-
núl  tima sílab˜ é tô½ica:

J¤piter - abƒlha - v¾û - música

dúv‰da - duv‰dar - mágico - v›ndalo
 fáb§la - v tima - ferrão - recuar

 chapéu - gráfico - saúde - eco½ô¼ico
 eco½o¼ia - rainha - pântano - lápis

Ago’a respo½da:

Quanto à sílab˜ tô½ica, qual é a clas-

sificação dessas palav’as?
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ceb¾Œa - urub§ - lápis - café - dro†aria

caqui - hálito - crisântemo - escoŒa - b¾½é

trab˜lho - rápido - úmido - pro„esso’
caminho - canto’ - crítico - lento

 12. Numere co’retamente, usando:

( 1 ) para as palav’as paro¦íto½as;

( 2 ) para as palav’as pro¿aro¦íto½as;

( 3 ) para as palav’as o¦íto½as.

 a) ( ) ó}ulo“ i) ( ) dinheiro

 b) ( ) jo’nal j) ( ) café

 c) ( ) b˜nana k) ( ) janela

 d) ( ) ab˜caxi l) ( ) máquina

 e) ( ) pílula m) ( ) simpático

 f) ( ) so“sego n) ( ) pião

 g) ( ) ô½ib§s o) ( ) ro“eira

 h) ( ) anzoŒ p) ( ) caqui

 13. C¾¿ie as palav’as do quadro no“ lu-
gares certo“:

o¦íto½as

paro¦íto½as

pro¿aro¦íto½as

Lembre que:

• Artigo é a palavra colocada antes do substantivo 
para determiná-lo.

• Os artigos podem ser de� nidos ou inde� nidos.

➔  Artigos de� nidos: determinam o substantivo 
de modo particular e preciso: o, a, os, as.

 ➔  Artigos inde� nidos: determinam o substantivo 
de modo vago, geral: um, uma, uns, umas.

• O artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o 
número dos substantivos. Observe:

 a casa o jardim

as casas os jardins

 14. O que é artigo?
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 15. E“crev˜:

 a) o“ artigo“ definido“:

 b) o“ artigo“ indefinido“:

 16. C¾¼plete co¼ o“ artigo“ co½vƒnientes, 

o| “er v˜ndo o“ mo‚elo“:

  a mamãe

 a)  no‰tes

 b)  carro“

 c)  pesso˜s

 d)  rede

  
  uma v‰agem

 e)  liv’o

 f)  b¾Œsa

 g) mo½tanhas

 h)  reis

 17. E“crev˜ uma frase empregando o ar  ti go
definido o§ indefinido:

 18. Releia a definição de artigo definido e de 
artigo indefinido. Depo‰s, leia as fra    ses 

ab{ixo e assinale a o¿ção adequada:

a) A festa da escoŒa fo‰ o½tem.
(  ) Trata-se de uma festa específica.

(  ) Trata-se de uma festa qualquer.

b) C¾¼pramo“ uns liv’o“ na liv’aria.
(  )  Os liv’o“ fo’am determinado“ de 

mo‚o preciso.

(  )  Os liv’o“ fo’am determinado“ de 

mo‚o v˜go.

 19. ¬ubŒinhe o“ artigo“ e classifique-o“ em 
definido“ o§ indefinido“:

 a) O padre celeb’o§ uma missa.

 b) Uma classe inteira está querendo 

dan çar fo’ró.

 

 c) O jardim po“sui umas flo’es b¾½i tas.
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d) Um ho¼em ganho§ o“ liv’o“ de pre-
sente.

 e) A freira é b¾½do“a.

 f) Uns b˜rco“ grandes participaram do 
campeo½ato.

 20. ̄ aça co¼o no mo‚elo:

  O pardalzinho nasceu liv’e.

  O: artigo definido, masculino, singular

 a) As estrelas b’ilham no céu.
 

 b) C¾¼prei uns vƒstido“ na loŠa.
 

  

 c) «s menino“ caíram na lama.
 

Lembre que:

• Usa-se m antes de p ou b.
 Exemplos: lembrar, ambos, campeonato.

 21. Preencha o“ espaço“ co¼ am, em, im, 
o¼ o§ um. ®epo‰s, co¿ie as palav’as:

 a)  b˜ixo 

 b) p  b˜ 

 c) c  po 

 d) s  pre 

 e) l  po 

 f) c  b‰nar 

 g) ch  b¾ 

 22. C¾¼plete co¼ an, en, in, o½ o§ un:

 a) red    do

 b)   v‰sívƒl

 c) p    tera

 d) c    tura

 e) f    do

Vamos trabalhar com: m antes de p e b

   an, en, in, on, un
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 23. Use m o§ n:

 a) vƒ    to j) i    seto

 b) po    te k) fo    te

 c) te    po’al l) e    xuto

 d) ta    bñm m) b’i    car

 e) so    b’a n) e    b’ulhar

 f) seme    tinha o) e    xugar

 g) po    b˜l p) e  canto

 h) pla    tar q) e    purrar

 i) pe    te r) ca    tar

Ago’a, escoŒha duas palav’as e fo’me 

frases co¼ elas.

 f) m    dar

 g) r    da

h) t    go

i) m    ga

j) p    to’

k)   feite

l)   tigo

m)   goŒir

n) qu    ze

 24. Leia a parlenda, assinale as palav’as 
que rimam e escrev˜-as nas linhas ab˜i-

xo, co½fo’me o mo‚elo:

  HoŠe é do¼ingo

  Pede cachimb¾

  O cachimb¾ é de b˜rro

  −ate no jarro

  O jarro é fino

  −ate no sino

  O sino é de o§ro

  −ate no to§ro

  O to§ro é v˜lente

  −ate na gente

  A gente é fraco

  C˜i no b§raco

  O b§raco é fundo

  Acab¾§-se o mundo.

  do¼ingo - cachimb¾
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 25. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

 a) samb˜

 b) to¼b¾

 26. Leia as palav’as do quadro e co¿ie-
-as no“ lugares certo“:

  

  Palav’as escritas co¼ l

saleiro - palheiro - cristaleira - moŒheira

 ho“pitaleiro - to˜lheiro - sinaleiro
 b˜rulheira - prateleira - trab˜lheira

 tab§leiro - co½selheiro - cabƒleireiro - artilheiro

  Palav’as escritas co¼ lh

 27. C¾¼plete as frases co¼ as palav’as 
indicadas:

 a) óŒeo - oŒho

  Maria aquece o  para 

fritar o“ pastéis.

   

  O mágico pisco§ o  para 

a plateia.

  
 b) moŒa - moŒha

  Renan  as plantas do 

jardim.

   

  A  da cadeira do papai 

está que b’ada.

Vamos trabalhar com: l – lh
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c) afilado - afilhado

  O padrinho deu um presente ao

 no dia de Natal.

   C˜mila tem o nariz .

 d) foŒia - foŒha

  C˜rina escrevƒu um po ƒma para Ícaro

na  do caderno.

  ®urante a excursão, o“ aluno“ fizeram

muita .

 e) b¾Œa - b¾Œha

  Bruno não queria emprestar sua

 para o“ menino“ da v‰la 

jo†arem futeb¾Œ.

   

  ®e tanto jo†ar futeb¾Œ, Mateus fico§ 

co¼ uma grande  no pé.

 f) fala - falha

  ®io†o  demais.

  As aulas da escoŒa de C˜roŒina

e J§liana fo’am suspensas po’ cau-

sa de uma  no sistema 

elétrico.

 28. C¾¼plete as palav’as co¼ lh o§ l. De-
po‰s, co¿ie e separe as sílab˜s:

 a) famí  ia 

 b) asso˜  o 

  

 c) auxí  io 

  

 d) gro“e  a 

  

 e) vƒ  ice 

   vƒ

 f) b‰  eteiro 
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 g) ta  er 

 h) cí  io“ 

 29. ̄ o’me no¥˜s palav’as, acrescentando 

a letra h. Ob“ervƒ o mo‚elo:

  b¾Œa b¾Œha

 a) galo 

 b) mala 

 c) cala 

 d) fala 

 e) fila 

 30. E“coŒha duas palav’as do exercício an-
terio’ e fo’me uma frase:

  

 31. Adiv‰nhe: O que é, o que é?

 a) Anda co¼ o“ pés na cabƒça?

 b) Que to‚o mundo tem, é vƒrmelha e 
está sempre deb˜ixo do céu?

 c) ±em cabƒça mas não pensa, tem den-
te mas não mo’de?

  

 d) ±em dente mas não mastiga, tem ca-
bƒlo mas não se penteia, tem pé mas 

não caminha?

  

 32. Ordene as sílab˜s para fo’mar palav’as:

 a) lha  -  ção  -  ma 

 b) lá  -  cio  -  pa  

 c) v˜  -  na  -  lha  

 d) le  -  la  -  ra  -  pa 
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 «s lo|¾“-guarás parecem cacho’ro“, co¼ pernas bƒm 

co¼pridas! ¬ua co’ é marro¼ avƒrmelhada e, no pescoëo e 

no“ o¼b’o“, po“suem pelo“ lo½go“ e escuro“. Ao co½trário 

do“ lo|¾“ vƒrdadeiro“, que caçam em grupo“, o“ lo|¾“-guarás 

v‰vƒm soûinho“. Mo’am no“ campo“ e cerrado“ do Brasil.
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 «s papagaio“ são as avƒs mais tagarelas que existem! 

Assim co¼o as araras, o“ papagaio“ são muito coŒo’ido“ 

e têm um b‰co encurv{do. ¬ó que são meno’es. 

 «s papagaio“ aprendem a falar e asso|‰ar co¼ grande 

facilidade.
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Lembre que:

• Vírgula  ,
A vírgula é usada para:

 ➔ separar os nomes de uma relação.
  Exemplo:
   A banana, a laranja, a maçã e o abacate são 

frutas saborosas.

 ➔ separar palavras que indicam chamamento.
  Exemplo:
  Marina, venha almoçar!

 ➔ separar os lugares das datas.
   Exemplo:
   Belo Horizonte, 10 de junho de 2006.

CONTEÚDOS:

• Sinais e pontuação

• Frases afi rmativas/negativas 

• Frases interrogativas/exclamativas

• Ortografi a:

 ➔ g – j

 ➔ Emprego da cedilha

 ➔ s com som de z

BLOCO 3 • Ponto-� nal  .
 O ponto-� nal indica o fi m de uma frase afi rmativa 
ou negativa.
 Exemplo: 
 As crianças discutiam para ver quem começava o 
jogo.

• Ponto e vírgula  ;
O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a 
vírgula.
Exemplo: 
Paulo colocou os livros na estante; depois arrumou 
o quarto.

• Dois-pontos  :
 Os dois-pontos são usados:

 ➔ para indicar que alguém vai falar.
   Exemplo: 
   Patrícia disse:
   – Quero comer bolo!

 ➔ antes de uma enumeração.
   Exemplo: 
   As personagens da história são: Clara,
   Pedrinho, José e o soldado.

• Reticências  ...
As reticências indicam que o pensamento não está 
completo, que foi interrompido.
Exemplos:
– Estava escuro!... Todos dormiam.
– Os meninos fi caram quietinhos... muito 
quietinhos...

• Aspas  “ ”
 As aspas são usadas para:
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 ➔ indicar citações.
   Exemplo:
    “Ordem e Progresso” é o lema da bandeira 

brasileira.

 ➔ chamar a atenção para uma palavra ou expressão.
   Exemplo: 
   Os “bonecos de pau” não existem mais.

• Travessão  –
O travessão é usado para indicar a fala de uma 
personagem num diálogo.
Exemplo: 
– Psiu!... Vá devagarinho. Não faça barulho.

 1. E“crev{ o no¼e do“ sinais de po½tua ção:
  

  a) ,
 
  b) .
 
  c) ;
 

  d) :

  e) –
 
  f) “ ”
 
  g) ...

 2. E“crev˜ frases usando o“ seguintes 

si nais de po½tuação:

 a) v rgula

 b) po½to-final

 c) po½to e v rgula
 

 d) do‰s-po½to“
 
 
 e) reticências
 

 f) aspas
 
  
 g) travƒssão
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 3. C¾Œo‘ue a po½tuação necessária nas 

frases:

 a) Não po“so co¼prar o liv’o hoŠe.

 b) G˜b’iela, G§stav¾ e Maria fo’am 

ao cinema.

 c) Ro|ƒrta fo‰ até a casa de sua 

amiga; depo‰s tambñm v‰sito§ sua 

av¡.

 d) Luciana disse:
  — ²o}ê já fez a lição hoŠe?

 e) O liv’o “Avƒnturas infantis” é mui-
to interessante.

 f) Da estrada po‚íamo“ vƒr: as fazen-
das, as plantaçõƒs, o gado e muitas 
flo’es.

 g) CŒáudia é uma menina inteligente, 

mas...

 h) Vo}ê já fez a lição de Gƒo†rafia?

 4. Numere as falas de aco’do co¼ a 

po½ tuação a que se refere:

  1. Po½to de exclamação

  2. Po½to de interro†ação

  3. ²írgulas

  4. ®o‰s-po½to“

  5. Po½to e v rgula

  6. Aspas

  7. Po½to-final

  ( 7)  —  °mpo’tante é o meu sinal. −asta. 

¯im.

  ( 4)  —  °mpo’tante é o que so§! E§ preparo 

to‚a a ação e a e-nu-me-ra-ção!...

  ( 3)  —  So¼o“ usadas tambñm para sepa-

rar o“ no¼es de uma relação.

  ( 2)  —  Quem é? Po’ quê? Ao½de? Quando?    

  ( 1)  —  ¬o}o’ro! ²iv˜! ¬aravš! ®á o fo’a!

  ( 6)  —  ¬em no“sa co½trib§ição não existe 

citação.

  ( 5)  —  ¬em po’ cima ter um po½to, v rgula 

é um sinal bƒm to½to!
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 5. C¾¿ie o texto ab˜ixo sub“tituindo o“ 
símb¾Œo“ pelo“ sinais de po½tuação:

  ■ do‰s-po½to“

  ◆ travƒssão

  ✪ po½to e v rgula

  ✚ v rgula

  ♥ aspas

  ❖ po½to de interro†ação

  ★ reticências

Aninha era uma menina que go“tav˜ mui-

to de b’incar. EŒa tinha muito“ amigo“  

Luís Henrique  C˜rina  Ana C˜roŒina  

¯ernando  J§linho  ±atiana.

EŒes faziam muita co‰sa junto“  

estudav˜m as liçõƒs de casa  b’incav˜m 

de tudo quanto era co‰sa  passeav˜m 

de b‰cicleta 

Um dia, Aninha disse para a turma 

 ²amo“ soŒtar b˜lão 

E lá fo’am eles pegar uma caixa de 

fó“fo’o“ bƒm de mansinho, para ninguém 

percebƒr.

E½cheram o b˜lão de ar, acenderam a 

to}ha, e ele fo‰ sub‰ndo, sub‰ndo  mas, 

vƒjam só o que aco½teceu ■  o b˜lão caiu 

num jardim perto de o½de eles estav˜m e 

pego§ fo†o.

EŒes co’reram e chegaram a tempo de 

apagar o fo†o e ev‰tar que o§tras crianças 

que b’incav˜m no jardim se queimassem.

C˜rina falo§ para Aninha 

 Aninha  nunca mais diga  

²amo“ soŒtar b˜lão?  ²o}ê v‰u co¼o 

é perigo“o  As crianças po‚iam ter se 

queimado.

E, desse dia em diante, a turma resoŒvƒu 

nunca mais soŒtar b˜lão o§ fazer qual-

quer o§tra co‰sa perigo“a.

C¡¿ia
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 6. Reescrev{ as frases e coŒo‘ue v rgula 
quando necessário:

 a) Mariana fo‰ à escoŒa e lev¾§ lápis 

caderno b¾’racha lapiseira e liv’o.

 b) São Paulo 24 de fevƒreiro de 2005.

 c) Naquela fazenda há po’co“ b¾‰s 

cav{ lo“ v{cas e galinhas.

 d) C¾¼prei feijão arroû carne e macar-
rão.
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 7. E“crev˜ a para as frases afirmativ˜s 
e n para as frases negativ˜s:

 a) (    ) E§ não po“so co¼er cho}oŒate.
 b) (    ) «uço o canto do“ pássaro“.
 c) (    ) O carro av˜nço§ o sinal.
 d) (    ) ²o}ê não estudo§ a lição.

 8. ±ransfo’me as frases afirmativ˜s em 
negativ˜s. Ob“ervƒ o mo‚elo:

A criança go“ta de b’incar.

A criança não go“ta de b’incar.

 a) A poŒícia persegue o ladrão.

 b) Mauro está estudando no quarto.

 c) E§ sinto, eu vƒjo, eu o§ço!

 d) E§ go“to de o§v‰r o“ carro“ pas-
sando.

 9. ̄ o’me frases negativ˜s co¼ as seguin-

tes palav’as:

 a) céu

 b) flo’es
  

 c) pássaro“

Lembre que:

• As frases a� rmativas afi rmam, declaram alguma coisa.
 Exemplo: Vamos à festa juntos.

• As frases negativas negam, declaram alguma coisa 
de maneira negativa.
 Exemplo: Não sabemos onde ele está.

• As frases interrogativas indicam uma pergunta.
 Exemplo: Quem quer brincar comigo?

• As frases exclamativas indicam admiração, 
espanto, alegria etc.
 Exemplo: Que dia lindo!
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 10. ±ransfo’me as frases afirmativ˜s em 
interro†ativ˜s. Ob“ervƒ o mo‚elo:

  E§ fui ao cinema.
  ²o}ê fo‰ ao cinema?

 a) E§ estudei a lição.

 b) E§ go“to de so’vƒte.

 c) E§ co¼prei a b¾Œa.

 11. ±ransfo’me as frases, seguindo o mo-
‚elo:

  E“te menino é inteligente.

  Que menino inteligente!

  EŒe é inteligente?

  

 a) E“ta maçã está madura.

 b) E“te animal é manso.

 EŒe é manso?

 c) E“te liv’o é interessante.
 

 12. C¾Œo‘ue a po½tuação co’reta.
 a) ²o}ê v‰u a minha pasta 
 b) C¾¼ quem v¾}ê saiu 
 c) Que moëa linda 
 d) «h ! C¾¼o so§ feliz 
 e) «nde está o seu liv’o 
 f) ²o}ê fo‰ à escoŒa o½tem 

13. Respo½da co¼ frases afirmativ˜s e ne-
gativ˜s, co¼o no mo‚elo.

a) Vo}ê to}a piano?

b) Vo ê to a b nho de piscina?

Vo}ê go“ta de maçã?

¬im, eu go“to de maçã.
Não, eu não go“to de maçã.
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 15. Leia as frases, co¼pletando as palav’as 
co¼ g o§ j:

 a) A pá  ina do caderno está su a.

  
 b) A pizza tinha man  ericão.
  
 c) Ro  ério go“ta muito de can  ica.

  
 d)   ilbƒrto v‰u a    ib¾‰a entre as 

foŒha  ens.

  
 e)   eniv{l deu uma go’  eta ao 

má  ico.

 16. C¾¼plete as palav’as co¼ g o§ j e 
co¿ie-as:

 a) estran    eiro 

 b)   ilete 

 c)   enipapo 
 d)   iz 

 e) cere    eira 
 f) su    estão 

 g)  esuíta 
h) pa    em 
 i)   elatina 

 14. Leia co¼ atenção estas palav’as:

Vamos trabalhar com: g – j

majestade - regime - manjedo§ra
ginásio - mágica - jeito - geladeira

ligeira - gengiv{ - bƒrinjela - gelo
juramento - gentil - gigante - canjica

co½gelado - jib¾‰a - ajeitar - anjinho

  Ago’a, escrev{-as no“ lugares certo“:

  g

  j

c) Vo}ê sabƒ a lição?
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 j) lo    ista 

 k)   emada 

 l)   irafa 

 m)   eada 

 n)   esso 

 o) al    ema 

 p) rab§    ento 

 q) li    eiro 

 r)   eração 

 s) laran   eira 

 t) go’    ear 
 u) despe   ar 

 v) ferru    em 

 17. Leia as palav’as e circule as sílab{s 
tô½icas.

 

 a) queijo e) sugeriu
 
 b) jeito f) indigesto
 
 c) canjica g) legítimo
 
 d) co’agem h) sujeira

 i) geada p) jeito“o

 j) estrangeiro q) imagem
 
 k) jesuíta r) ev{ngelho
 
 l) gentil s) garagem
 
 m)  gigante t) giz
 
 n) sujeito u) go’jeio
 
 o) atingiu v) jejum

 18. C¾¼plete o“ no¼es pró¿rio“ co¼ G o§ J.

 a)   ertrudes

 b)    eraldo

 c)    esus

 d)    etúlio

 e)    o“é

 f)    essé

 g)   ilda

 h)    oœo

 i)   iselda

 j)   o{na

 k)    eremias 

 l)   anete

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl03.indd   40 12/17/12   12:30 PM



41

¸

 c) a    car 

 d) bƒr 
 e) ma    o 

 f) fo’ 
 g) re    b¾ 

 h) ma  neta 

 i) pra    nha 

 j) crian    da 

 k) almo
 l)   b¾Œa 

 m) carro 

 21. C¾¼plete as palav’as co¼ c o§ ç:

 a) feli  idade i) roŒi  o

 b)  carca  a j)  iúme

 c)  inema k) mo’  ego

 d)  amea  ar l) ca  ula

 e) ca  aroŒa m) la  inho

 f)  édula n) ro¼an  e

 g)  ho’tali  a o) do|’adi  a

 h)  ro  a p)  edilha

 22. C¾Œo‘ue a cedilha quando necessário:

 a) O cirurgião fez a o¿eracão no co’a -
cão do mo}o doƒnte.

 19. C¾Œo‘ue a cedilha o½de fo’ necessário, 
depo‰s separe as sílab{s das palav’as:

 a) co¼ecamo“ 
 b) acucareiro 
 c) cabƒca 
 d) cacique 
 e) mo}o 
 f) pesco}o 
 g) cacado’ 
 h) entristecer 
 i) b’aco 

 20. C¾¼plete as palav’as co¼ ça, ce, ci, ço, 
çu e co¿ie-as:

 a) ta 
 b) peda ¸¸

Vamos trabalhar com: cedilha

Lembre que:

• Colocamos a cedilha debaixo do c para atribuir-lhe 
o som de s inicial.
 Exemplos: criança; moço.

• Não se usa cedilha em ce, ci, nem no início das 
palavras.
 Exemplos: circo; cenoura.

¸
¸

¸

¸
¸

¸

¸
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 b) A co’o{cão do príncipe pro¥¾}o§ 

emo}ão.

 c) O bƒrco pertence ao filho cacula.

 d) C¾½heci a dancarina no co½certo do 
pianista.

 e) A carro}a cheia de ceb¾Œa caiu no 
acude.

 23. C¾¿ie as palav’as e circule as sílab{s 
tô½icas:

 a) o½ça
 
 b) crianças
 
 c) segurança
 
 d) mo’cego
 
 e) pincel
 
 f) tecido
 
 g) v{cina

 h) maciez
 
 i) roŒiço
 
 j) caçula
 
 k) caçado’es
 
 l) situação
 
 m)  licença
 
 n) aceto½a
 
 o) acender
 
 p) maciço
 
 q) macio 
 
 r) cansaço
 
 s) açude
 
 t) açúcar
 
 u) bƒrço

¸
¸

¸

¸

¸

¸

¸
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 24. Leia estas palav’as, em que o s tem 
so¼ de z e, depo‰s, co¿ie-as:

 a) alisar 
 b) co‰sa 
 c) asa 
 d) mesa 
 e) asilo 
 f)  música 
 g) av‰sar 
 h) pesadelo 
 i)  bƒso§ro 
 j)  ro“eira 
 k) camiseta 
 l)  caseiro 
 m) paraíso 
 n) casulo 
 o) gasoŒina 

 25. ̄ o’me frases co¼ estas palav’as:

 a) rapo“a

 b) inv‰sívƒl
 

 c) paraíso
 

  d) música

 26. ̄ o’me palav’as, juntando as sílab˜s 

indi cadas pelo“ número“, e escrev{-as:

1 2 3 4 5 6 7 8

co ra ca nha me da bƒ to

9 10 11 12 13 14 15 16

men so§ sa pre ro si re te

 a) 16 - 10 - 2 

 b) 7 - 10 - 13 

 c) 13 - 11 

 d) 3 - 11 - 9 - 8 

Vamos trabalhar com: s com som de z

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl03.indd   43 12/17/12   12:31 PM



44

 e) 15 - 12 - 11 

 f) 5 - 14 - 4 

 g) 3 - 11 

 h) 3 - 11 - 1 

 i) 5 - 11 - 6 

 j) 3 - 11 - 6 

 27. C¾¼plete co¼ s o§ z:

 a)  rapa  e) parali    ia

 b)  mú    ica f) de    ena

 c)  prince    a g) no|’e    a

 d)  ca    eira h) ra    o

 28. E½co½tre no diagrama seis palav’as 

em que o s tem so¼ de z. Siga as 

dicas para desco|’ir as palav’as!

Dicas

1. ¬o½ho ruim. 
2. C˜misa curta. 
3. Lugar o½de mo’amo“. 
4. Mesmo que “empregar”, utilizar”. 
5.  Mó¥ƒl so|’e o qual coŒo}amo“ co‰sas, 

fazemo“ refeiçõƒs etc. 

6.  Um tipo de flo’ que tambñm dá o 
no¼e a uma co’. 

D I F C A Y R I P U
R J E A P C R O S A
O W V M K V P A B C
U G T I E X G K I L
G P E S A D E L O O
H F P E Q X F N X M

E I N T A U I L P E

R J U A R S C E F S

B A H O Z A K B E A

C A S A X R Z A L K
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 O teiú é um lagarto grande. Po’ causa de sua carne 

sab¾’o“a, é muito pro}urado pelo“ caçado’es. 

 E¼b¾’a sua aparência assuste um po§co, é um animal 

manso, que só co¼e vƒrmes, lagartas e inseto“. Ado’a chupar 

o¥¾“ de galinha. 
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 «s urub§s são as avƒs mais co¼uns do no“so país. 

²ivƒm po’ to‚o o −rasil e co¼em, principalmente, carne po‚re 

o§ resto“ de co¼ida. 

 Nas cidades, co“tumam ser v‰sto“ s¾|’ev¾{ndo o“ depó“ito“ 

de lixo. Po’ causa disso, as pesso{s não go“tam muito 

deles.
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CONTEÚDOS:

• Substantivos próprios e comuns

• Substantivos simples e compostos

• Substantivo coletivo

• Ortografi a:

 ➔ r inicial e r entre vogais / rr

➔ ar, er, ir, or, ur

BLOCO 4

Lembre que:

• Substantivo é a palavra que designa o nome do ser.

• Substantivos comuns: são aqueles que dão nome 
a todos os seres da mesma espécie. Eles são 
escritos com a letra inicial minúscula.
Exemplos: pomar, abóbora, nariz.

• Substantivos próprios: são aqueles que dão nome 
a um só ser da mesma espécie. Eles são escritos 
com letra inicial maiúscula.
Exemplos: Américo, Portugal, Santa Catarina.

 1. E“crev˜ três sub“tantiv¾“ pró¿rio“ e 

três co¼uns:

 2. E“crev{ o“ sub“tantiv¾“ do quadro 

no“ lo}ais certo“:

No¼es pró¿rio“  No¼es co¼uns

rato  -  rei  -  Renato  -  pato  -  Rafaela  -  sala
cabƒça  -  Helena  -  ¬ão  Paulo  -  Marisa
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 3. C¾¼plete as frases co¼ sub“tantiv¾“ 

pró¿rio“ o§ co¼uns: 

a)         é uma menina lev˜da.

b)         fo‰ à festa de carro.

c)         é uma cidade tão bƒla!

d) Meu av¢ lev¾§ a         para 

o sítio.

e) Nó“ enco½tramo“ o        .

f) Aquele        é tão inteligente.

 4. Respo½da às perguntas, usando sub“tan-
tiv¾“ pró¿rio“:

a) Qual é o seu no¼e?

b) E¼ que rua v¾}ê mo’a?

c) E¼ que país v¾}ê v‰vƒ?

 5. ¬ubŒinhe co¼ um traço o“ sub“tantiv¾“ 
pró¿rio“ e co¼ do‰s traço“ o“ co¼uns:

  refrigerante - mamãe - cachoƒira - Rui

  lápis - G{b’iel - LoŠa Plim-Plim

  carro - −rasil - rio ¬ão ¯rancisco

 6. As palav’as do quadro são 

sub“tantiv¾“ pró¿rio“ e sub“tantiv¾“ 

co¼uns. C¾¼plete as frases utilizando-

-as co’retamente.

Narizinho - cachoƒira - Brasil
pau-b’asil - C{choƒira Paulista - nariz

a) Nessas férias to¼ei b{nho de 
  .

b) O município de 
fica no estado de ¬ão Paulo.

c)  é uma perso½agem de 

Mo½teiro Lo|{to.

d) Aquela menina tem o  

arreb‰tado.

e) As praias do    são famo“as.

f) O  é um tipo de árv¾’e.
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Lembre que:

• Substantivo simples: é formado por uma só 
palavra.
Exemplos: jabuticaba, árvore, galho.

• Substantivo composto: é formado por mais de 
uma palavra.
Exemplos: pé-de-meia, couve-fl or, guarda-chuva, 
quarta-feira, arco-íris etc.

 7. ¬ubŒinhe o“ sub“tantiv¾“ co¼po“to“:

a) O salv˜-v‰das salv¾§ a v‰da do 

b˜nhista.

b) Que cacho’ro-quente delicio“o!
c) Mamãe co¼pro§ co§vƒ-flo’ na feira.

 8. Ligue as palav’as que melho’ co¼b‰narem 
para fo’mar sub“tantiv¾“ co¼po“to“. 

®e po‰s, escrev{ o“ sub“tantiv¾“ fo’mado“. 

«b“ervƒ o exemplo:

  b{nana ro§pa

  amo’ negro

  algo‚ão tinteiro

  guarda maçã

  quadro do}e

  caneta perfeito

  ¬ub“tantiv¾“ fo’mado“:

  b{nana-maçã; 

  

 9. °ndique co¼ s o“ sub“tantiv¾“ simples 
e co¼ c o“ co¼po“to“.

a) erv{-do}e 

b) esco¥{ 

c) pisca-pisca 

d) quadro 

e) caneta 

f) pão de ló 

g) b¾Œsa 

h) arroû-do}e 

i) cadeira 

 j) amo’-perfeito 
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k) vƒntilado’ 

l) pé de moŒeque 

m) jo†ado’ 

n) bƒm-te-v‰ 

o) alto-falante 

p) quinta-feira 

 10. C¾½strua frases co¼ o“ no¼es destes 
pássaro“:

a) bƒija-flo’

b) pica-pau

c) joœo-de-b{rro

 11. CŒassifique o“ sub“tantiv¾“. «b“ervƒ o 
mo‚elo:

  pão-de-leite

  co¼um co¼po“to

a) ro‚apé

b) meninada

c) Gƒraldo

d) bƒija-flo’

e) reló†io

 12. ̄ o’me sub“tantiv¾“ co¼po“to“:

a) pé e) arco-
b) o|’a- f) cacho’ro-
c) b‰cho- g) v‰ra-
d) alto- h) carro-
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Conheça alguns coletivos

Ala de pessoas em fi la

Armada de navios de guerra

Arquipélago de ilhas
Assembleia de deputados, de pessoas, 

de professores

Atlas de mapas

Bando de aves

Batalhão de soldados

Cacho de uvas, de bananas

Cáfi la de camelos

Classe de alunos, de pessoas

Clero de sacerdotes

Colmeia de abelhas

Congresso de senadores, de estudiosos

Coro de vozes

Enxame de abelhas, de moscas

Esquadrilha de aviões

Exército de soldados

Fato de cabras

Fauna de animais

Feixe de lenha, de capim, de varas

Flora de plantas de uma região

Galeria de quadros

Júri de jurados

Legião de anjos, de tropas

Matilha de cães, de vadios

Multidão de pessoas

Nuvem de gafanhotos

Ossada de ossos

Pilha de livros, de tijolos

Quadrilha de ladrões

Quarteirão de casas

Quinquênio de cinco anos

Rebanho de ovelhas, de carneiros, de cabras

Réstia de alhos, de cebolas

Revoada de pássaros

Século de cem anos

Semestre de seis meses

Vara de porcos

Viveiro de pássaros

Lembre que:

• Os substantivos que indicam, no singular, uma 
coleção ou um conjunto de seres da mesma 
espécie são chamados coletivos.
Exemplos: cardume – conjunto de peixes,
biblioteca – conjunto de livros.
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 13. ¬ubŒinhe o coŒetiv¾ co’respo½dente à 

pa la v’a em destaque:

a) peixes
  cardume - flo’a - deputado“

b) músico“ 
  papel – b{nda - disco“

c) índio“ 
  fro”a - b{ndo - trib¾

d) elefante 
  ramalhete - manada - reb{nho

e) ladrõƒs 
  vƒículo - fo”o†rafia - b{ndo

f) lo|¾“ 
  multidão - alcateia - enxame

 14. E“crev{ a que coŒeçõƒs se referem estes 
sub“tantiv¾“:

a) enxame 

b) reb{nho 

c) penca 

d) esquadra 

e) co½stelação 

f) quadrilha 

g) galeria 

h) esquadrilha 

i) réstia 

 15. ¬iga o mo‚elo:

  Nuvƒm é o coŒetiv¾ de inseto“. 

a)  é o coŒetiv¾ de soŒdado“.

b) é o coŒetiv¾ de liv’o“.

c)  é o coŒetiv¾ de pesso{s.

d) é o coŒetiv¾ de elefantes.

e)  é o coŒetiv¾ de ilhas.
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 17. E“crev{ emb{ixo do“ desenho“ a palav’a 
que indica a coŒeção representada, esco-

lhendo-a no quadro:

 16. Ligue o sub“tantiv¾ coŒetiv¾ às figu-
ras co’respo½dentes:

rev¾˜da

enxame

matilha

cacho

nuvƒm

b‰bŒio”eca

 18. C¾¼plete co¼ o“ coŒetiv¾“ e, depo‰s, co¿ie 
as frases:

a) Um  de urub§s so|’e v¾{ v{

o lo}al. (avƒs)

b) A poŒícia desb{rato§ uma .

(ladrõƒs)

c) O        estav{ pro½to para 

entrar em cena. (ato’es)

d) Que bƒleza de ! (cães)

e) O menino to¼av{ co½ta de um
. (o¥ƒlhas)

f) EŒes pescaram quase o 
to‚o. (peixes)

rev¾˜da  -  b¾‰ada  -  quadrilha  -  coŒmeia
arquipélago  -  esquadrilha  -  pelo”ão
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 19. C¾¼plete co¼ r inicial, co¿ie as palav’as 
e separe as sílab{s:

a)  ato

b)  o§pa
  

c)  ua

d)  alo

e)  o“ca
  

f)  emo

g)  isco

h)  ede
  

i)  ipa

  

j)  ainha

  

k)  epoŒho
  

l)  emédio

  

m)  apo“a
  

Lembre que:

• O r inicial tem som forte.
 Exemplos: reorganizar, reformado, repente.

• O r entre vogais tem som fraco.
Exemplos: natureza, abóbora, jabuticabeira.

• O rr entre vogais tem som forte.
Exemplos: errado, discorrendo, carregado.

Atenção!
• Não se iniciam palavras com rr.
• Na separação de sílabas, o rr fi ca separado.

Vamos trabalhar com: r (inicial e entre vogais) – rr
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 21. Leia co¼ atenção as palav’as ab{ixo:

 20. C¾¼plete estas palav’as co¼ rr o§ r:

a) xíca    a l) pe    uca 

b) ciga    a m) pa    eira

c) ca    acoŒ n) a    epio

d) a    oû o) aqua    ela

e) ga    o”o p) fe    o

f) ma    o”o q) b{    iga

g) teso§    a r) gue    a

h) co§    o s) b{    ata

i) ca    eca t) carnei  
j) bƒso§    o u) ma    ido

k) b‰    uta v) fe    ugem

  er

  ir

  ur

 22. «rdene as sílab{s e escrev{ as pala-
v’as:

a) ta - ar - tis 

b) do - b¾’ - da 

c) v{ - lho - o’ 

d) to - per 

e) bƒr - co - ta 

f) tu - cho - car 

  Ago’a, escrev{-as no“ lugares certo“:

  ar

Vamos trabalhar com: ar – er – ir – or – ur

 árv¾’e - curso - cair - argoŒa - fo’no - vƒrdura

 b{rco - vƒrmelho - curto - irmão - co’rer

  so’rir - urso - fo’miga - escrevƒr - martelo
 circo - co’da - curv{ - b¾’b¾Œeta

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl04.indd   55 12/17/12   12:31 PM



56

g) tar - cer - en - de 

h) v{r - co - de 

i) ra - bƒr - tu - a 

j) ti - car - lha 

k) gu - ra - lar 

l) per - te - es - za 

 23. C¾¼plete co¼ r e descub’a no¥{s 

palav’as. ®epo‰s, escrev{ essas palav’as:

a) fo}a
  fo  ca 

b) pata
  pa  ta 

c) b{b{
  b{  b{ 

d) uso
  u  so  

e) lago
  la  go 

  
f) amar
  a  mar 

g) maca
  ma  ca 

 24. C¾¿ie as palav’as e circule as sílab˜s 
tô½icas:

a) b˜rca

b) fó’mula

c)

d) farda

e) curv˜

f) repó’ter

g) cirurgia

h) perfume

 i) carneiro

 j) circo
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 As pererecas são parentes do“ sapo“. ®iferenciar o“ do‰s 

é simples: elas têm b¾Œinhas nas po½tas do“ dedo“. Na vƒrdade, 

essas b¾Œinhas são vƒnto“as, usadas para sub‰r em árv¾’es e 

grudar em lugares difíceis.

 As pererecas medem cerca de três o§ quatro centímetro“.

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl04.indd   57 12/17/12   12:31 PM



58

 

 

 

 E¦istem cinco tipo“ de tigres. O sibƒriano é ¾ maio’ de 

to‚o“, po‚endo medir mais de 3 metro“ de co¼primento e pesar 

até 300 quilo“.  

 ®e aco’do co¼ a região em que v‰vƒm, o“ tigres são di-

ferentes no tamanho, no desenho do pelo e no“ háb‰to“. Ado’am 

água e são b¾½s nadado’es.
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CONTEÚDOS:

• Gênero do substantivo

• Número do substantivo

• Grau do substantivo

• Ortografi a:

 ➔ Sons do x

➔ inho(a), zinho(a)

BLOCO 5

Lembre que:

• Os substantivos podem ser do gênero masculino 
ou do gênero feminino.

• Antes dos nomes masculinos colocamos os artigos 
o, os, um, uns.

• Antes dos nomes femininos colocamos os artigos 
a, as, uma, umas.

d)  amigo

e)  bƒijo

f)  v‰oŒão

g)  carroëa

h)  flo’

i)  poŒtro½a

j)  fruta

k)  sapato

l)  travƒsseiro

m)  carro

 2. Passe o“ sub“tantiv¾“ masculino“ para 
o feminino:

a) macaco 
b) gato 
c) b¾½eco 
d) elefante  1. E“crev{ um o§ uma diante do“ sub“tan-

tiv¾“ para indicar-lhes o gênero:

a)  trab{lhado’

b)  liv’o

c)  telev‰são

Lembre que:

• Para formar o feminino, substantivos terminados 
em o e e mudam a terminação para a.

Lembre que:

• Substantivos terminados em r, s ou z formam o 
feminino acrescentando um a.
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 3. Passe o“ sub“tantiv¾“ masculino“ para 
o feminino:

a) pro„esso’ 
b) canto’ 
c) pinto’ 
d) separado’ 
e) carregado’ 
f) inspeto’ 
g) mo’ado’ 

 4. Passe o“ sub“tantiv¾“ masculino“ para 
o feminino:

  leão leo{

a) leitão 
b) pavœo 
c) patrão 
d)  tabƒlião 
e) camaleão 
f) ho’telão 

  ancião anciã

g) ó’fão 
h) irmão 
i) campeão 
j) cirurgião 
k) alemão 
l) anão 

cho’ão cho’o½a

m) b’igão 
n) co¼ilão 
o) v{lentão 
p) soŒteirão 
q) foŒião 

Alguns substantivos formam o feminino por meio 
de palavras diferentes

Masculino Feminino

burro

cavalheiro

cavalo

cavaleiro

genro

besta

dama

égua

amazona

nora

Lembre que:

•  Substantivos terminados
em ão fazem o feminino
de três modos:

 ã
ão oa
 ona
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Masculino Feminino

marido

padre

pardal

perdigão

réu

veado

zangão

esposa

madre

pardoca/pardaloca

perdiz

ré

corça

abelha

d) Um po§co mais crescido, v‰rei arte-
são, para ajudar em casa.

  
e) Meu co¼padre é padrinho do irmão 

do meu marido.

f) Papai e v¾¥¢ fo’am ao sítio b§scar 
o cav{lo, o carneiro, o b¾‚e e o 

b¾‰.

g) O co½de co¼pro§ um pavœo para 

presentear o padre dinamarquês.

h) O b§rro está doƒnte.

 5. Passe para o feminino:

a) Papai trab˜lhav{ co¼o coûinheiro 

na casa de um ato’ de telev‰são.

b) O patrão, um ho¼em muito b¾½do“o, 
fico§ doƒnte.

c) O pardal v¾¾§ alto.
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 6. E“crev{ entre parênteses m para o 

mas culino e f para o feminino:

a)  princesa i)  b‰sav¢

b)  so†ro j)  genro

c)  amazo½a k)  neta

d)  av¡ l)  médica

e)  b‰sneto m)  canto’a

f)  tio n)  ferreiro

g)  padrinho o)  maestro

h)  prima p)  madrasta

 7. C’ie um texto usando dez palav’as no 
feminino, se v¾}ê fo’ menina, o§ dez 

no masculino, se fo’ menino.

Lembre que:

• Os substantivos podem estar no singular ou no plural.

➔ O singular indica um só ser.

➔ O plural indica vários seres.

• O plural dos substantivos normalmente é formado 
acrescentando-se um s.

 Exemplos:
criança – crianças peixe – peixes
azeitona – azeitonas caneta – canetas
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Algumas palavras fazem o plural de forma diferente

Singular Plural

alemão
anão

animal
avião

bombom
botão
canção
cantor
capitão
cristão
cruz

escrivão
freguês

gás
irmão
mão
mês

órgão
país
pão

alemães
anões

animais
aviões

bombons
botões
canções
cantores
capitães
cristãos
cruzes

escrivães
fregueses

gases
irmãos
mãos
meses
órgãos
países
pães

c) cão 
d) sacristão 

õƒs

e) tub{rão 
f) co’ação 
g) limão 
h) estação 

ão“

i) cidadão 
j) só”ão 
k) grão 
l) bònção 

 9. E“crev{ no plural e separe as sílab{s:

a) faquir

b) paz

c) deus

 8. ®ê o plural das palav’as ab{ixo, 

seguin do a indicação:

ães

a) capelão 
b) tabƒlião 
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d) avƒstruz

e) po’tuguês

 10. Passe as frases para o plural, o|“er-
v{ndo o mo‚elo:

  O pastel estav{ go“to“o.

  «s pastéis estav{m go“to“o“.

  

a) O ladrão está preso.

b) O cão está soŒto.

c) O armazém está cheio de merca      do-
rias.

d) O alemão é alto.

 11. C¾¼plete as frases co¼ o plural das 
palav’as entre parênteses:

a) Marcelo atendia o“ . 

(freguês)

b) «s  são feroûes. (leão)

c) A música fo‰ cantada pelo“ 
. (canto’)

d) «s  estão lo”ado“. (ho”el)

e) «s  acab{ram de che-

gar. (cô½sul)

 12. Passe para o singular as frases 

ab{ixo:

a) Uns capitães chegaram e partiram 

lo†o em seguida.

b) Meus irmão“ saíram cedo.
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c) As mão“ do“ sacristão“ estão er-
guidas.

d) As mulheres amávƒis no“ atenderam 
na loŠa.

e) As ro§pas secav{m ao soŒ.

 13. Marque co¼ um X as palav’as que 
não so„rem alteração no plural:

a) (  ) grevƒ l) (    ) pires 

b) (    ) alferes m) (  ) avƒ 
c) (  ) pele n) (    ) látex 
d) (  ) crime o) (  ) ás 
e) (    ) cais p) (    ) b¡’ax 
f) (    ) ô½ix q) (    ) cao“
g) (  ) mal r) (  ) fo© 
h) (  ) mel s) (    ) b¢½us
i) (    ) tó’ax t) (  ) v¾©
j) (  ) rapaz u) (  ) bƒm
k) (  ) luz v) (    ) cútis

Alguns diminutivos e aumentativos

Diminutivo Aumentativo

animalzinho
barquinha
boquinha
cãozinho
casinha

chapeuzinho
copinho
corpinho
foguinho
forninho

homenzinho
murinho
narizinho
perninha
pezinho

rapazinho
tatuzinho
vozinha

animalão
barcaça
bocarra

canzarrão
casarão
chapelão

copázio/copaço
corpanzil
fogaréu
fornalha

homenzarrão
muralha
narigão
pernaça
pezão

rapagão
tatuzão
vozeirão

Lembre que:

• Os graus do substantivo são o diminutivo e o 
aumentativo.

➔  O grau diminutivo exprime o tamanho diminuído do 
ser.

➔  O grau aumentativo exprime o aumento do tamanho 
normal do ser.
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 14. ®ê:

 a) o aumentativ¾ de cão, casa, fo†o e 
fo’no

 b) o diminutiv¾ de cão, chapéu, casa e v¾û

 15. ®ê o aumentativ¾ e o diminutiv¾ de:

a) ho¼em

b) co¿o

c) co’po

d) b¾}a

e) perna

 16. Reescrev{ as frases, coŒo}ando no au-
mentativ¾ as palav’as destacadas.

a) O rapaz co¼pro§ um chapéu.

b) O cão fugiu e se esco½deu atrás do 
muro.

c) O nariz do palhaço era vƒrmelho.

d) Que peixe André pesco§!

e) O co’po do gigante não passo§ 

pela sala.
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 17. Reescrev{ as frases, coŒo}ando no di-
minutiv¾ as palav’as destacadas.

a) O co’po do cav{lo estav{ pintado 
para o desfile.

b) O rapaz usav{ um chapéu para se 
pro”eger do soŒ.

c) «s esco”eiro“ assaram b{tatas na 
fo†ueira que tinham acendido.

d) Na casa em cima do mo’ro mo’a 
uma senho’a gentil.

 18. C¾¼plete a cruzadinha co¼ o aumenta-
tiv¾ o§ o diminutiv¾ das palav’as a 

seguir.

1. diminutiv¾ de amigo
2. aumentativ¾ de animal
3. aumentativ¾ de fo†o
4. diminutiv¾ de peixe
5. aumentativ¾ de chapéu
6. aumentativ¾ de b{rca
7. aumentativ¾ de co’po
8. diminutiv¾ de co¿o
9. diminutiv¾ de loŠa
10. diminutiv¾ de praça

67

67

5

10 4

2
6

1
7

3

9

8
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 19. ®ê o grau no’mal do“ sub“tantiv¾“:

a) chuv‰sco 

b) b¾}arra 

c) fo†aréu 

d) ratazana 

e) espadim 

f) rapagão 

g) v¾ûeirão 

h) go”ícula 

i) moëo‰la 

j) pedregulho 

k) salão 

l) ro}hedo 

m) v‰draça 

Vamos trabalhar com: sons do x

Lembre que:

• A letra x pode ser pronunciada de várias maneiras, 
conforme a palavra.

➔  x com som de ch
 mexer, lixeiro, faxina, caxumba,
puxar, rouxinol, bruxa, caixote,
caixa, bexiga, enxame, engraxate, 
luxo, enxada, graxa, frouxo

➔  x com som de z
exame, exemplo, êxito, exaustor,
exercício, exagero, exibição, exatamente,
execução, exibir, exigente, existir, examinar, 
inexistente, exalar, exato

➔  x com som de s ou ss
máxima, trouxe, explicou, extraordinário,
exposição, auxílio, próximo, texto,
exclamação, aproximar, explosão, 
sexta-feira, exclusivo, externo, 
extremo, exportação

➔  x com som de cs
anexo, fl exionar, boxe, refl exo,
fl exão, intoxicação, táxi, tóxico,
fi xo, circunfl exo, maxilar, oxigênio, 
sexagenário, oxítona, asfi xiar
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 20. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

a) caxumb˜

b) examinar

 21. ®istrib§a as palav’as do quadro a 
seguir co½fo’ me o so¼ do x:

a) x co¼ so¼ de ch

b) x co¼ so¼ de z

sexo - b˜ixo - pro¦imidade - reflexão - caixão
experiente - lixo - exaltado - fixar - expectativ˜

tó’ax - ab˜caxi - extrair - executar
o¦igênio - examinar - co¦a - excesso

crucifixo - b¾¦e - excursão - exame
caixinha - exigir - bƒxiga - exatamente - êxito

tro§xe - co¼plexo - exib‰r - caxumb˜ - exigente
pró¦imo - ro¦o - fixo - expo“ição

c) x co¼ so¼ de s o§ ss

d) x co¼ so¼ de cs

Vamos trabalhar com: inho(a) – zinho(a)

Lembre que:

• Escrevem-se com inho(a) os diminutivos das 
palavras que terminam em s ou z ou por uma dessas 
consoantes seguida de vogal.
Exemplos:
lápis + inho = lapisinho
raiz + inha = raizinha
rosa + inha = rosinha
beleza + inha = belezinha

• Escrevem-se com zinho(a) os diminutivos das 
palavras que não terminam em s ou z.
Exemplos:
papel + zinho = papelzinho
pai + zinho = paizinho
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 22. ®ê o diminutiv¾ das palav’as ab{ixo, 
acrescentando zinho(a) o§ inho(a):

a) princesa 
b) ro“a 
c) mesa 
d) asa 
e) bŒusa 
f) juiz 
g) nariz 
h) parafuso 
i) arroû 
j) capuz 
k) casa 

 23. ̄ o’me palav’as:

gar
 

lu
 

zi
 

nho

fa
 

di
 

zen
 

nha

mi
 

nho
 

a
 

gui

ti
 

mo½
 

nho

nai
 

jo’
 
nho“

 
zi

 24. C¾¼plete o“ quadrinho“.
1. O diminutiv¾ de b{ndeira
2. O diminutiv¾ de macaco
3. O diminutiv¾ de b‰cho
4. O diminutiv¾ de liv’o
5. O diminutiv¾ de foŒha
6. O diminutiv¾ de criança

1

2

3

4

5

6
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 O tamanduá-b{ndeira é um mamífero desdentado, isto é, 

não po“sui dentes. E¼ co¼pensação, tem uma língua tão 

co¼prida que chega a alcançar 40 centíme tro“. 

 Alimenta-se de fo’migas, cupins e o¥¾“ de avƒs. ¬ua cauda 

é lo½ga e peluda.
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 A tartaruga-vƒrde é a mais co½hecida das tarta rugas. ®e 

tanto ser pescada para “v‰rar so¿a”, acab¾§ se reduzindo 

co½sideravƒlmente.

 −em adaptada à v‰da aquática, a tartaruga-vƒrde deslo}a-se 

rápida e elegantemente nas águas, graças às suas patas em 

fo’ma de nadadeiras.
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Lembre que:

Quanto à signi� cação, as palavras podem ser:

• Sinônimas: quando têm signi� cados semelhantes.
 Exemplos: medrosa; temerosa.

• Antônimas: quando têm signi� cados contrários.
 Exemplos: alto; baixo.

CONTEÚDOS:

•  Sinônimos e antônimos

•  Grau do adjetivo

•  Numeral

•  Ortografi a:

 ➔ l – u

 ➔ al, el, il, ol, ul

 ➔ qu – gu / c – g

BLOCO 6
Alguns sinônimos

abrigado: protegido
alvo: claro
aprisionar: prender
ajudar: auxiliar
perguntou: indagou
ancião: velho
lembrar: recordar
matas: � orestas
aroma: cheiro

morar: residir
amplo: grande
clarear: iluminar
choro: lágrimas
faminto: esfomeado
resolver: decidir
cintilam: brilham
preguiçoso: desanimado
surpreso: espantado

Alguns antônimos

aceitar: rejeitar
alegre: triste
amargo: doce
bom: mau
bondade: maldade
escuro: claro
magro: gordo
manso: bravo
velho: novo

aparecer: desaparecer
comprido: curto
satisfeito: insatisfeito
preto: branco
feliz: infeliz
quente: frio
simpático: antipático
alto: baixo
igual: diferente

 1. E¼ cada caso, subŒinhe o sinô½imo da 
palav’a à esquerda:

 a) amplo grande / co¼prido / pequeno

 b) ancião moëo / maduro / vƒlho

 c) distante lo½ge / perto / pró¦imo
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 d) ganhar  lev˜r / do˜r / recebƒr

 e) cintilam   apagam/b’ilham/escurecem
    

 2. ®ê o“ sinô½imo“ das seguintes pala v’as:

 a) go“tar 

 b) ajudar 

 c) lemb’ar 

 d) aro¼a 

 e) querer 

 f) alv¾ 

 g) mo’ar 

 h) b¾½ito 

 i) certo 

 j) resoŒvƒr 

 k) distante 

 3. Pesquise o significado das palav’as 
da coŒuna da esquerda e relacio½e-as 

co¼ a coŒuna da direita:

  ( 1 ) assíduo

  ( 2 ) fértil

  ( 3 ) o|”evƒ

  ( 4 ) fiasco

  ( 5 ) lev¾§

  ( 6 ) co¼edido

  ( 7 ) ansiedade

  ( 8 ) negligente

  ( 9 ) ajudar

( ) co½seguiu

( ) expectativ˜

( ) co½duziu

( ) auxiliar

( ) frequente

( ) fracasso

( ) pro‚utiv¾

( ) descuidado

( ) prudente  
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 4. E“crev˜ dentro do“ parênteses o an tô-
ni mo da palav’a destacada:

 a) E“te menino é b¾¼.
  (        )

 
 b) Aquele ho¼em é alto.
  (    )

 
 c) Meu cacho’ro Peludo é manso.

  (       )

 
 d) O dia está claro.
  (       )

 
 e) A lua desaparece no céu.
  (        )

 5. ®ê o“ antô½imo“ destas palav’as:

 a) preto 
 b) aparece 
 c) satisfeito 
 d) alegre 
 e) magro 
 f) quente 
 g) simpático 

 h) b¾¼ 
 i) feliz 
 j) b¾½dade 
 k) feio 

 6. Assinale v para vƒrdadeiro e f para 
falso:

(  ) Alumiar é sinô½imo de iluminar.

(  ) Alto é antô½imo de b˜ixo.

(  ) Distante é o¿o“to de lo½ge.

(  ) Princípio é o mesmo que início.

(  ) Surgiu equiv˜le a sumiu.

(  ) Triste é sinô½imo de zangado.

(  )  O vƒrb¾ prender po‚e ser sub“-

tituído pelo vƒrb¾ aprisio½ar.

(  ) Apreensiv¾ é o mesmo que calmo.
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 7. E¼ que grau estão o“ adjetiv¾“ das 
frases?

 a) A menina é tão religio“a quanto a 
mãe.

 b) Ro‚oŒfo é meno“ estudio“o que ¬aulo.

 c) O cacho’ro é tão esperto quanto o 
gato.

 
 d) ±iago é mais esperto que −runo.

 e) O dia hoŠe está tão chuv¾“o quanto 
o½tem.

 .

 8. E“crev˜ as frases coŒo}ando o adjetiv¾ 
co¼petente no grau co¼parativ¾ que 

se pede.

  SoŒange é co¼petente.

  Patrícia é co¼petente.

a) de inferio’idade

b) de superio’idade

c) de igualdade

Lembre que:

• O grau comparativo serve para comparar quali dades 
dos seres e pode ser:

 ➔  de superioridade: A tartaruga é mais preguiçosa 
que a lesma.

 ➔  de inferioridade: A tartaruga é menos pregui-
çosa que a lesma.

 ➔  de igualdade: A tartaruga é tão preguiçosa 
quanto a lesma.
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 9. C¾½strua frases empregando as expres-
sõƒs ab{ixo, co½fo’me o grau que se 

pede:

mais alto que - tão esperto quanto
meno“ alegre que - meno“ rico que
tão feliz quanto - mais b¾½ita que

 a) co¼parativ¾ de superio’idade

 b) co¼parativ¾ de inferio’idade
 

 c) co¼parativ¾ de igualdade

Lembre que:

• Os adjetivos bom, mau, grande, pequeno 
possuem formas diferentes para o grau 
comparativo de superioridade. Observe:
 bom – melhor mau – pior
 grande – maior pequeno – menor

Exemplos:
Fruta é melhor que doce.
A casa de Rodrigo é menor que a de Paulo.
Na frase abaixo, o adjetivo triste aparece em um grau 
muito elevado, quase exagerado:
A tartaruga está tristíssima.
O adjetivo tristíssima, nessa frase, está no grau 
superlativo.

Alguns superlativos

Adjetivo Grau superlativo

agradável 
 amável
 amigo
 bondoso
 cheio
 comprido
 difícil
 feliz
 fraco
 gentil
 grande
 inteligente
 rico
 seco

agradabilíssimo
amabilíssimo
amicíssimo
bondosíssimo
cheíssimo
compridíssimo
difi cílimo
felicíssimo
fraquíssimo
gentilíssimo
grandíssimo
inteligentíssimo
riquíssimo
sequíssimo
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 10. E¼pregue o grau superlativ¾.
  ²eja o exemplo:

  Nadir é amávƒl.

  Nadir é muito amávƒl.

  Nadir é amab‰líssima.
  

 a) A pro¥{ fo‰ difícil.

 b) O ho¼em é magro.
 

 c) O direto’ é gentil.

 d) O cacho’ro é esperto.

 

 11. E“crev{ o grau superlativ¾ de:

 a) alto 
 b) triste 
 c) no¥¾ 
 d) inteligente 
 e) amigo 
 f) magro 
g) agradávƒl 
 h) po§co 

 12. E“crev˜, nas linhas emb˜ixo de cada 
frase, em que grau estão o“ adjetiv¾“.

a) As flo’es são mais cheiro“as que 
o crav¾.

b) O liv’o está no¥ ssimo.

c) E§ so§ tão o’ganizada quanto Lúcia.

d) O co‘ueiro é meno“ alto que o ca-
jueiro.

e) EŒa lev¾§ um grandíssimo fo’a.
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Lembre que:

• Numeral é a palavra que exprime quantidade, 
ordem numérica, múltiplo ou fração.
 Exemplos: dois � lhos; três colheres.

 ➔  cardinais são os que indicam quantidade. 
Exemplos: um, dois, três, quatro etc.

 ➔  ordinais são os que indicam a ordem numérica. 
Exemplos: primeiro, segundo, décimo etc.

 ➔  multiplicativos são os que exprimem o múltiplo. 
Exemplos: dobro, triplo, quádruplo etc.

 ➔  fracionários são os que indicam divisão, 
fração. Exemplos: meio, terço, quarto etc.

Cardinais Ordinais Multiplicativos Fracionários
onze undécimo

ou décimo
primeiro

undécuplo onze avos

doze duodécimo
ou décimo
segundo

duodécuplo doze avos

quinze décimo
quinto

quinze vezes quinze avos

vinte vigésimo vinte vezes vinte avos

trinta trigésimo trinta vezes trinta avos

quarenta quadra-
gésimo

quarenta
vezes

quarenta 
avos

cinquenta quinqua-
gésimo

cinquenta
vezes

cinquenta 
avos

sessenta sexagésimo sessenta vezes sessenta 
avos

setenta septua-
gésimo

setenta vezes setenta avos

oitenta octogésimo oitenta vezes oitenta avos

noventa nonagésimo noventa vezes noventa avos

cem centésimo cêntuplo centésimo

 13. CŒassifique o“ numerais das frases:

  (m)  Multiplicativ¾ (f) Fracio½ário
  ( c) C˜rdinal (o) «rdinal

Conheça alguns numerais

Cardinais Ordinais Multiplicativos Fracionários

um primeiro simples um inteiro

dois segundo duplo ou dobro um meio

três terceiro triplo um terço

quatro quarto quádruplo um quarto

cinco quinto quíntuplo um quinto

seis sexto sêxtuplo um sexto

sete sétimo sétuplo um sétimo

oito oitavo óctuplo um oitavo

nove nono nônuplo um nono

dez décimo décuplo décimo
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  ( ) C¾¼i um terço do b¾Œo.

  ( ) ¬ão dez ho’as.

  ( )  Mário co½seguiu o primeiro lugar.
  (  ) Mamãe fez o do|’o do“ pastéis.

 14. ®ê o“ numerais multiplicativ¾“ de:

 a) do‰s 
  
 b) três 
  
 c) quatro 
  
 d) cinco 
  
 e) seis 
  
 f)  sete 

 15. E“crev{, po’ extenso, o“ o’dinais que 
co’respo½dem a estes cardinais:

 a) seis 

 b) doûe 

 c) v‰nte e o‰to 

 d) trinta e seis 

 e) v‰nte e no¥ƒ 
  

 f) quarenta e três 

 16. CŒassifique o“ numerais ab{ixo:

 a) dez 
 
 b) metade 
  
 c) terço 
  
 d) dezessete 
  
 e) v‰gésimo 
  
 f) trinta 
  
 g) do|’o 
  
 h) primeiro 
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 17. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

 a) quatro

 b) quadragésimo

 c) século

 18. ¬ubŒinhe so¼ente o“ numerais cardinais:

 a) ±rês mais três são seis.

 b) O último a chegar fo‰ o número 

dezes sete.

 c) O do|’o de dez é v‰nte.

 d) Cƒm é a metade de duas centenas.

 19. ®estaque e classifique o“ numerais das 
o’açõƒs ab{ixo:

 a) ®idi tem o triplo da minha idade.

 b) ²icto’ ganho§ duas lindas b¾Œas.

 c) ¬ó receb‰ a quinta parte do meu 

salário.

 d) E§ so§ a o‰tav{ na foŒha de cha-
mada.

 20. C¾¼plete estas palav’as co¼ l, co¿ie-as 
e se pa re as sílab˜s:

 a) sina 

 b) funi 

Vamos trabalhar com: l – u
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 c) a  to

 d) caraco 

 e) ca  da

 f) a  face

 g) po”ávƒ 

 21. C¾¼plete as palav’as co¼ u e depo‰s 
co¿ie-as:

 a) pa u ta 
 b) so½ho  

 c) o  v‰do 

 d) ca  le 

 e) minga 
 f) respo½de 
 g) medi 

 22. C¾¼plete as palav’as das frases co¼ 
l o§ u e, depo‰s, co¿ie as frases:

 a) O ho¼em a    to dirige seu

a  to¼ó¥ƒ  .

 b) A b‰cicleta está co¼ o peda    

so    to.

 c) O so    dado fo‰ v‰sitar as

a    to’idades.

 d) O pilo”o v¾¾     em seu av‰ão.

 e) ±itia queb’o§ o sa    to do sapa-
to no degra    .
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 23. C¾¼plete co¼ l o§ u:

 a) tab  ada

 b) ca  deirão

 c) futeb¾ 

 d) co  ¥ƒ

 e) anima 

 f) po  co

 g) ma  dade

 h) fa  ta

 i) chapé 

 j) a  moëar

 k) reso  ¥ƒr

 l) fina 

 m) sa  to

 n) ca  mo

 o) sa  dade

 p) pa  mada

 q) a  to’

 r) paste 

 s) ca  tela

 t) a  to¼ó¥ƒl

 u) cé 

 v) pa  ta

 24. Ago’a, pro}ure as palav’as do exercício 
anterio’ no caça-palav’as.

T A B U A D A B C A U T O M Ó V E L

S N F C M D A S A U D A D E Z R S C

G I V F N P L A H I V C O U V E I V

R M P H O J M L L S M A L D G S G H

S A O B I F U T E B O L I P U O F L

P L D C G G C O B O G D X B M L A C

A I Z H L F Z P J P T E V L Z V L D

U C C A L M O D S A Z I H Z H E T Z

T A H P C J A P B L U R O B D R A A

A U I É A X G V G M M Ã Z P T P H B

A T A U T O R P H A P O U C O Q F P

L E S H V G O F C D O J A R F D I I

J L A N I M A L D A D E S G T P N J

I A L M O Ç A R P H F I E S B H A F

V H A C É U B U G P A S T E L C L V
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 25. C‰rcule as sílab˜s al, el, il, oŒ, ul nas 
palav’as. C¾¿ie as palav’as e, depo‰s, se-

pare as sílab˜s, co¼o no mo‚elo.

f) almoëo

 g) pulso

 h) amávƒl

 26. C¾¼plete as palav’as co¼ al, el, il, oŒ, 
ul:

 a)  especi  i)  fác  

 b)  ab’   j)  pap  

 c)    ma k) út  

 d)  fun   l)    go‚ão

 e)  az   m) −ras  

  f) f    me n) S  

  g)  ho”   o) b    sa

  h)  p    v¾ p) p    ga

Vamos trabalhar com: al, el,  il,  ol,  ul

 carretel

 carretel car - re - tel

 a) difícil

 b) futeb¾Œ

 c) último

 d) v¾Œto§

 e) canal
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 27. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

 a) pulso

 b) b˜lde

 c) papel

 28. C¾¼plete as frases co¼ as palav’as 
do quadro.

a) C¾Œo‘uei o   na cama.

b) Usei o   para coŒo}ar o suco 

no recipiente.

c) Use o   para se aquecer 

do frio.

d) O   soŒicito§ a presença 

do“ soŒdado“.

 29. Acrescente l no final da primeira sí-
lab˜ e escrev{ as palav’as. «b“ervƒ o 

mo‚elo:

  

  fo†o foŒ-go foŒgo
 

 a) cada 
 
 b) fugir 
 
 c) taco 
 
 d) caçar 
 

 e) suco 
 
 f) ata 

 g) cama 

 h) cadeira 
 
 i) caçada 
 

 j) fato 
 
  k) cav¾ 

cachecoŒ – lençoŒ – funil – quartel
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 30. Use qu o§ gu:

 a) es    eleto

 b) ami    inha

 c) b{n   inho

 d) mo’an    inho

 e) par    e

 f) pin   inho

 g) alu    el

 31. ̄ o’me frases co¼ as palav’as:

 a) calo

 
 b) galo

 32. C¾¼plete co¼ c o§ g e co¿ie as pala-
v’as:

 a)   o¼prar 

 b) lu    ar 

 c)   o½seguir 

 d) o    upado 

 e) lar    ar 

 f)   rudado 

 g)   ara 

 h)   ritar 

 i) pêsse    o 

 j)  raças 

 k)  alçada 

 l)  rama 

Vamos trabalhar com: qu – gu / c – g
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 33. C¾¼plete as palav’as das frases co¼ 
qu, gu, c e g:

 a) Minha ami  inha co¼pro§  eijo 

e  eleia.

  
 b) O palhaço    i     i deu b¾˜s

   ar    alhadas.

  
 c) O menino   anho§ um b˜r  inho 

b’an  inho.

  
 d) O lu    ar estav˜ o   upado pelo“ 

  acho’ro“.

  
 e) ±itio estav˜    o¼entando so|’e 

o che  e do alu    el da

 asa.

 34. Leia co¼ atenção:

 35. ®ê o diminutiv¾ destes sub“tan tiv¾“:

 a) prego 

 b) faca 

 c) lago 

 d) pingo 

 e) macaco 

 f) manteiga 

 g) v˜ca 

 h) cerca 

 i) frango 

 j) amigo 

fo†o - fo†uinho

manga - manguinha

co}o - co‘uinho
macaca - macaquinha

As palavras terminadas em ga ou go formam o 
diminutivo em guinha ou guinho.
As palavras terminadas em ca ou co formam o 
diminutivo em quinha ou quinho.
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 As capiv{ras são o“ maio’es roƒdo’es do mundo, po‚endo 

pesar até 50 quilo“! Não têm rab¾ e po“suem o’elhas peque-

nas. «s seus dedo“ são unido“ po’ uma pele que as ajuda 

a nadar. Ado’am co¼er plantas aquáticas. Po’ isso fo’am 

chamadas de capiv{ras, que quer dizer co¼edo’as de capim.
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 O gambš tem mais o§ meno“ o tamanho de um gato. 

¬eus traço“ característico“ são o fo}inho e as o’elhas quase 

despro¥‰das de pelo“. É um animal de háb‰to“ no”urno“: du-

rante o dia, do’me em esco½derijo“ seguro“.
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 O jacaré-açu, o§ jacaré-preto, é o maio’ do“ jacarés: po‚e 

atingir cinco metro“ de co¼primento, e é o único que o„erece 

algum perigo para o ser humano. 

 Vivƒ na b{cia Amazô½ica, o½de é cada vƒz mais raro, 

po‰s tem sido muito caçado para o apro¥ƒitamento de sua 

pele.
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Lembre que:

•  Pronomes pessoais são palavras que substituem 
os nomes e representam as pessoas do discurso.

CONTEÚDOS:

•  Pronomes pessoais do caso reto

•  Pronomes pessoais do caso oblíquo 

•  Pronomes de tratamento

•  Ortografi a:

 ➔ az, ez, iz, oz, uz

 ➔ bl – cl – fl  – gl – pl – tl

BLOCO 7

Pessoas do discurso

   Singular Plural

1-a pessoa – a que fala eu nós
2-a pessoa – com quem se fala tu vós
3-a pessoa – de quem se fala ele/ela eles/elas

Pronomes pessoais

   Caso reto Caso oblíquo

1-a pessoa do singular eu me, mim, comigo
2-a pessoa do singular tu te, ti, contigo
3-a pessoa do singular ele/ela  o, a, lhe, se, si, 

consigo
1-a pessoa do plural nós nos, conosco
2-a pessoa do plural vós vos, convosco
3-a pessoa do plural eles/elas  os, as, lhes, se, 

si, consigo
•  Os pronomes o, a, os, as têm também as formas lo, 

la, los, las, no, na, nos, nas.

 1. ¬ub“titua as palav’as destacadas pelo“ 
pro½o¼es pesso˜is ele, ela, eles:

 a) E¼ília b˜teu à po’ta.

 b) «s menino“ assistiam à partida.

  
 c) Cƒcília fez as apresentaçõƒs.

 d) — Muito fácil — respo½deu o pai.
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 2. C¾¼plete as frases co¼ pro½o¼es pes-
so˜is:

 a) C˜tarina ganho§ uma b¾½eca.
   go“ to§ muito do presente.

  
 b) Manoƒl e ¯ernando são irmão“.

   jo†am futeb¾Œ de salão.

 c) E§ e G˜b’iela fo¼o“ ao circo.
   ado ’amo“ o palhaço.

  
 d) Márcio fo‰ so’teado.  ganho§ 

uma b‰cicleta prateada.

  
 e) As garo”as vœo dançar no festiv˜l. 

 ensaiaram muito bƒm.

 3. ¬ubŒinhe o“ pro½o¼es das frases ab˜ixo:

 a) E½quanto ela canta, eles aplaudem.

 b) ²ó“ co¼prastes cho}oŒate?

 c) ±u estás co¼ feb’e?

 d) Nó“ fo¼o“ ao cinema de mo”o}icleta.

 e) HoŠe eu não po“so sair.

 4. ̄ aça de aco’do co¼ o mo‚elo:

 a) ±u co’reste bƒm.

 b) ²ó“ co¼estes ¼elancia?

 c) E§ so§ um artista.

 d) EŒe recebƒu uma carta.

 e) Nó“ sabƒmo“ o que fazer.  

 f) EŒas go“tam de dançar.

EŒes co¼em pipo}a.

 EŒes — 3ª pesso˜ do plural.
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 5. Passe para a 1ª pesso˜ do plural:

 a) EŒa ia à escoŒa, mas não fo‰.

 b) Renata trará o“ liv’o“ para v¾}ê.

  
 c) ±u nunca disseste a vƒrdade à 

Ro|ƒrta.

 d) E§ só faria isso para um amigo.

 e) Adelaide tro§xera suas co‰sas para 
cá.

 f) ±u és muito b˜gunceiro.

 6. CŒassifique o“ pro½o¼es pesso˜is e in-
dique as pesso˜s a que se referem.

  

 a) ti

 b) co½o“co

 c) nó“

  
 d) tu

 e) co½tigo

 f) co½v¾“co
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 7. C¾¼plete as frases co¼ o pro½o ¼e pesso˜l
do caso o|Œíquo co’respo½ dente ao que 

está entre parênteses:

 a) A direto’a deu-  uma pasta.

(a ela)

  
 b) ¯láv‰a estudo§ . (co¼ 

eu)

  
 c) J¾“é chego§ .

  (co¼ nó“)

  
 d) O gatinho oŒho§ para . 

(eu)

  
 e) Marcela não    a    ab’aço§. (ela)

 8. Risque o“ pro½o¼es pesso˜is o|Œíquo“:

 a) ®eram-me um lindo ramalhete.
  
 b) Mando-lhe um ab’aço.

  

 c) O go¥ƒrnado’ não no“ chamo§.

 9. C¾½tinue o exercício, usando pro½o¼es 
pesso˜is o|Œíquo“, co¼o no mo‚elo:

  

 a) ±ermino§ a tarefa.

 b) C‡upo§ as laranjas.

 c) Lev¾§ as ro§pas.

 10. C¾¿ie as frases, sub“tituindo as pa-
lav’as entre parênteses pelo pro½o¼e 

pesso˜l o|Œí quo adequado:

 a) ®eu (a ele) um liv’o.
  

 b) Levƒi (ela) ao circo.

 c) Mo“trei (a ela) a casa.

C¾¼prei as flo’es.

C¾¼prei-as.
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 d) Ab’aço§ (ele) co¼ carinho.

 e) ²iu (elas) na praça.

 11. «b“ervƒ o pro½o¼e pesso˜l do caso reto 
e use o pro½o¼e pesso˜l o|Œíquo co’reto:

  

 a) E§  surpreendo.

 b) Nó“  surpreendemo“.

 c) EŒas  surpreendem.

 d) EŒe  surpreende.

 e) ²ó“  surpreendeis.

 12. Use o“ pro½o¼es pesso˜is adequado“:

 a)    v˜mo“ ao cinema. (eu e v¾}ê)

  
 b) ®ê-    estes liv’o“. (a mim)

 c) CŒáudio   co¼pro§ o½tem. (o liv’o)

 d) Ab’acei-   co¼ muito carinho. (tu)

 13. «b“ervƒ o“ desenho“ e escrev˜ o pro½o¼e 
de tratamento adequado:

±u te surpreendes.

Lembre que:

• Alguns pronomes de tratamento:

Você (V.)  usado para colegas, amigos e 
conhecidos

 Senhor (Sr.),  usados para pessoas em geral
 Senhora (Sra.)  

 Vossa Senhoria  usado para pessoas que ocupam
 (V. Sa.) cargos de importância

 Vossa Excelência usado para altas autoridades
 (V. Exa.)

 Vossa Majestade usado para reis e imperadores
 (V. M.)

 Vossa Santidade usado para o papa
 (V. S.)

 Vossa Alteza (V. A.) usado para príncipes e duques

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl07.indd   95 12/17/12   12:34 PM



96

 14. ̄ o’me frases co¼ o“ seguintes pro½o¼es 

de tratamento:

 a) ²o“sa Majestade

 b) ¬enho’

 c) ²o“sa ¬enho’ia

 d) ²o“sa Alteza

 15. °dentifique cada ab’ev‰atura usada no“ 
pro½o¼es de tratamento:

  V. Sa. — 

  V. — 

  V. A. — 

  V. S. — 

  ¬r. — 

  ¬ra. — 

  V. E¦a. — 

  V. M. — 

 16. Numere a segunda coŒuna de aco’do 

co¼ a primeira.

(  ) Vo“sa E¦celência

(  ) lhe

( ) Senho’a

(  ) co¼igo

(  ) v¡“

( ) elas

(  ) v¾}ês

(  ) eu

 1. pro½o¼e 

pesso˜l do 

caso reto

2. pro½o¼e 

pesso˜l do 

caso o|Œíquo

3. pro½o¼e de

tratamento
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 17. C¾¼plete as palav’as co¼ az, ez, iz, 
o©, uz e depo‰s separe as sílab˜s:

 a) n 
 b) fer 
 c) p 
 d) cr 
 e) acid 
 f) nar 
 g) l 
 h) d 
 i) fel 

 

 18. Leia e escrev˜ estas palav’as no“ lo}ais 
certo“:

 a) az

 b) ez

 c) iz

 d) o©

  
 e) uz

 19. Passe as palav’as para o plural:

 a) atriz 
 b) rapaz 
 c) cartaz 
 d) nariz 
 e) capuz 
 f) vƒz 

Vamos trabalhar com: az – ez – iz – oz – uz

surdez - capataz - vƒz - faz

aprendiz - traz - diz - talvƒz
arroû - reluz - cruz - avƒstruz
vƒloû - feroû - incapaz - infeliz

seduz - palidez - juiz - v¾©
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 20. C¾¼plete as frases co¼ as palav’as 
do quadro.

a) A sala está escura. 
É melho’ acender a .

b) Que bƒla árv¾’e.
EŒa tem uma eno’me .

c) Tiago tem dezo‰to ano“.
EŒe já é um .

 21. Fo’me frases co¼ as palav’as a seguir.

a) feliz – paz 
  

b) vƒloû – feroû 

c) rapaz – faz 

d) juiz – infeliz

rapaz  –  luz  –  raiz  22. C¾¼plete co¼ bŒ, cl, fl, gl, pl o§ tl, 
depo‰s separe as sílab˜s das palav’as:

 a)  o}o 

 b)  usa 

 c)  asse 

 d)  uma 

 e)  ubƒ 

 f)  o|¾ 

 g)  anela 

 h)  ima 

 i) a  ição 

 j)  atina 

 k)  acê 

Vamos trabalhar com:
bl – cl – �  – gl – pl – tl
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 l) a  eta 

 m)  echada

 n)  icerina 

 23. C¾Œo‘ue as palav’as da ativ‰dade ante-
rio’ em o’dem alfabñtica:

 1. 

 2.  

 3. 

 4. 

 5.

 6. 

 7. 

 8.

 9.

 10.

11.

 12.

 13.

 14.

 24. Sub“titua o“ número“ pelas sílab˜s e 
fo’me palav’as.

  Ago’a fo’me uma frase co¼ uma das 

palav’as:

1

la
2

fla

3

ni

4

ri

5

do

6

ne
7

to
8

de
9

te
10

cla
11

bŒu
12

pla
13

ir

14

da

15

co

16

flu

17

sa

18

tô
19

pra
20

tra
21

ca
22

re
23

po
24

ça

  2 + 6 + 1 = 
  10 + 4 + 14 + 8 = 
  12 + 18 + 3 + 15 =
  11 + 17 = 
  9 + 10 + 5 = 
  16 + 13 = 
  19 + 7 = 
  19 + 24 = 
  20 + 23 = 
  22 + 20 + 7 = 
  12 + 21 = 
  20 + 24 = 
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CONTEÚDOS:

• Verbos – tempos do verbo

• Verbo – 1a conjugação – ar

• Verbo – 2a conjugação – er

• Verbo – 3a conjugação – ir

• Ortografi a:

➔ am – ão

➔ isar – izar

➔ há – a

BLOCO 8

Lembre que:

• Verbo é uma palavra que exprime:
– ação. Exemplo: A criança brincou bastante.
– estado. Exemplo: O menino está triste.
– fato ou fenômeno. Exemplo: Ontem não choveu.

• São três os tempos verbais:
– presente. Exemplo: Ana brinca com as amigas.
– pretérito. Exemplo: Ana brincou com as amigas.
– futuro. Exemplo: Ana brincará com as amigas.

 1. C‰rcule o“ vƒrb¾“ destas frases:

a) No po½to de ô½ib§s, a amiga esperav˜ 
po’ ela.

b) ²o}ê perdeu a pro¥˜.

c) Gƒraldo v‰ajo§ para C˜mpinas.

d) «s ho¼ens discutiram muito.

e) Reginaldo saiu apressadamente.

f) ±o‚o“ irão à festa de carro.

 2. Po½ha no“ parênteses a, e o§ f, co½-
fo’   me o“ vƒrb¾“ exprimam ação, esta-

do o§ fenô ¼eno:

a)    E¼ Natal, sempre cho¥ƒ à tarde.

b)   O pro„esso’ está co½tente hoŠe.

c)    «s pássaro“ cantam na gaioŒa.

d)   O dia amanheceu b¾½ito.

e)  ²ento§ muito o½tem à no‰te.

f)  O ho¼em fico§ furio“o.

g)  A pro„esso’a escrevƒ no quadro.
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 3. Para cada vƒrb¾, dê o sub“tantiv¾ 

co’respo½dente. Veja o mo‚elo:

 5. C¾¼plete as frases de aco’do co¼ o“ 
desenho“, o|“er v˜ndo o“ tempo“ vƒrb˜is 

pedido“:

a)   ±empo presente

    E§  leite.

    

b)   ±empo pretérito

   

    E§  leite.

    

    

c)   ±empo futuro

    E§  leite.

d) Lena é uma ó”ima empregada.

c) A menina deu um bƒijo go“to“o na 
av¡.

estudar  estudo

a) mo’rer 
b) pensar 
c) reunir 
d) segurar 
e) aco½tecer 
f) discutir 

 4. C¾¿ie as frases e, em seguida, risque 
o“ sub“tantiv¾“, subŒinhe o“ adjetiv¾“ e 

circule o“ vƒrb¾“:

a) Cñsar ganho§ uma linda camisa.

b) A casa tem janela vƒrde e po’ta 

vƒrmelha.
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 6. ¬ubŒinhe o“ vƒrb¾“ e classifique-o“ 

quanto ao tempo vƒrb{l:

a) Maria e Renan co’reram atrás do 

ca cho’  ro.

b) G˜b’iela go“ta de desenhar.

c) Mais tarde, sairei co¼ o papai.

d) O médico assistiu o doƒnte.

e) G§stav¾ caiu da b‰cicleta.

f) Amanhã eu irei ao b˜ile.

g) ¬eu cão precisa ser v˜cinado.

h) ²o§ ao cinema co¼ minha irmã.

 7. Leia e assinale o vƒrb¾ da frase.

  EŒe b’inco§ no parque a tarde to‚a!

  Ago’a, respo½da: o vƒrb¾ está em que 

tempo?

  ¬e ele estivƒsse no futuro, co¼o fica-

ria? Reescrev{ a frase.

 8. C¾¼plete as frases co¼ o“ vƒrb¾“ do 
quadro. Atenção: alguns vƒrb¾“ não 

serão usado“.

a) ¬ilv‰a  cansada po’que

ando§ muito de b‰cicleta.

b) Vito’  o b¾Œo de anivƒrsário.

c) Meus tio“  em ¬ão Paulo.

d)  b‰sco‰to e do}e para o 

lanche da escoŒa.

e) A criança  para to¼ar 

b{nho frio.

f) No”ícias  fato“.

g) A menina ±hayara  em 

C§ritib{, no estado do Paraná.

cho’a – parte – v‰sitaram – mo’am

go“taríamo“ – deixará – fico§ – fala
oŒhará – lev{rei – co’tar – relatam

nasceu
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 9. C¾Œo‘ue o“ vƒrb¾“ do quadro no“

lo}ais certo“:
Lembre que:

• Os verbos podem terminar em ar, er, ir.
–  Os verbos que terminam em ar são da 

1-ª conjugação.
Exemplos: cantar, falar, estudar.

–  Os verbos que terminam em er são da 
2-ª conjugação.
Exemplos: comer, vender, nascer.

–  Os verbos que terminam em ir são da 
3-ª conjugação.
Exemplos: partir, fugir, subir.

• Os pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, nós, vós, 
eles e elas indicam as pessoas do verbo.

Conjugação de um verbo da 1-ª conjugação

Cantar

Presente Passado ou
pretérito Futuro

Eu canto

Tu cantas

Ele canta

Nós cantamos

Vós cantais

Eles cantam

Eu cantei

Tu cantaste

Ele cantou

Nós cantamos

Vós cantastes

Eles cantaram

Eu cantarei

Tu cantarás

Ele cantará

Nós cantaremos

Vós cantareis

Eles cantarão

cumprir - andar - reunir - pedir
fazer - telefo½ar - separar - ab’ir

pintar - ler - bƒbƒr - imitar
sub‰r - vƒnder - resoŒvƒr - estudar

  1ª co½jugação

  2ª co½jugação

  3ª co½jugação

 10. ®ê exemplo“ de vƒrb¾“:

a) da 1ª co½jugação.
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 12. ̄ aça co¼o no mo‚elo:b) da 2ª co½jugação.

c) da 3ª co½jugação.

 11. ¬ubŒinhe e classifique o“ vƒrb¾“ de 

aco’do co¼ o“ tempo“ vƒrb˜is em que se 

enco½tram:

a) O ho¼em pensa, resoŒvƒ e fala.

b) CŒarice sentiu-se o’gulho“a do filho.

c) C¾¼o é que o senho’ sabƒ de tudo?

d) E§ sairei esta no‰te.

e) Nó“ v‰mo“ o arco-íris.

f) «s menino“ co¼prarão liv’o“.

a) amo 

b) partes 

c) sairei 

d) escrevƒstes 

 13. C¾¼plete as frases, mo‚ificando o“ 

vƒr  b¾“ destacado“ de aco’do co¼ as 

pesso˜s:

  EŒa estudo§ o½tem, estuda hoŠe, estuda-

rá amanhã.

a) EŒes  o½tem,

   hoŠe

   amanhã.

 vƒndeis vƒnder 2ª co½jugação
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b) E§  o½tem,

   hoŠe,

   amanhã.

c) Nó“  o½tem,

   hoŠe,

   amanhã.

 14. «b“ervƒ as terminaçõƒs do vƒrb¾ can-
tar e escrev˜ a pesso˜ e o tempo do“ 

vƒrb¾“ ab˜ixo:

a) andas

b) fechei

c) telefo½arás

d) falo§

e) trab˜lham

f) respiraram

g) b’inco

 15. C¾½jugue o“ vƒrb¾“ ab˜ixo, no presente, 
em to‚as as pesso˜s:

  E§ b’inco

  Nó“ 

  ±u 

  ²ó“ 

  EŒe 

  EŒes 

  Nó“ co¼pramo“

  EŒe 

  E§ 

  EŒes 

  ±u 

  V¡“ 
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  ±u amas

  EŒe 

  EŒes 

  E§ 

  Nó“ 

  ²ó“ 

  EŒe trab˜lha

  ²ó“ 

  E§ 

  ±u 

  EŒes 

  Nó“ 

  EŒa estuda

  E§ 

  ±u 

  EŒas 

  ²ó“ 

  Nó“ 

  Vó“ co’reis

  EŒe 

  ±u 

  E§ 

  EŒes 

  Nó“ 

 16. C¾¼plete as frases co¼ o“ vƒrb¾“ entre 
parênteses, no“ tempo“ pedido“:

a) Nó“  no“so“ pais.

  (amar - presente) 

  
 b) E§  de v¾}ê.

  (go“tar - futuro)

 c) EŒas  o quadro.

  (apagar - passado)

 d) Amanhã, elas  uma festa.

  (dar - futuro)

 17. C¾½jugue o vƒrb¾ estudar no“ tempo“ e 
pes so˜s pedido“. «b“ervƒ o mo‚elo:

  Presente

  1ª pesso˜ do plural

  Nó“ estudamo“ muito.

  2ª pesso˜ do plural
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  3ª pesso˜ do singular

  Pretérito

  1ª pesso˜ do singular

  2ª pesso˜ do singular

  3ª pesso˜ do plural

  ¯uturo

  1ª pesso˜ do plural

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do singular

 18. «b“ervƒ as terminaçõƒs do vƒrb¾ vƒnder 
no quadro acima. ®epo‰s, indique em 

que pesso˜ e tempo o“ vƒrb¾“ ab˜ixo 

estão co½jugado“:

a) co¼emo“

b) vƒnde

 c) mo’reram

Conjugação de um verbo da 2-ª conjugação

Vender

Presente Pretérito ou
passado Futuro

Eu vendo

Tu vendes

Ele vende

Nós vendemos

Vós vendeis

Eles vendem

Eu vendi

Tu vendeste

Ele vendeu

Nós vendemos

Vós vendestes

Eles venderam

Eu venderei

Tu venderás

Ele venderá

Nós venderemos

Vós vendereis

Eles venderão
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d) co’rerão

e) desenv¾Œvƒste

f) po‚ereis

g) fervƒstes

h) devƒs

 19. C¾½jugue o vƒrb¾ co’rer no“ tempo“ e 
pes so˜s pedido“:

  Presente

  1ª pesso˜ do singular

  E§ co’ro muito.

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do singular

  Pretérito

  1ª pesso˜ do singular

  2ª pesso˜ do singular

  3ª pesso˜ do plural

  ¯uturo

  1ª pesso˜ do plural

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do plural
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 20. Reescrev˜ as frases, passando o“ vƒrb¾“ 
do tempo presente para o futuro:

a) E§ co’ro no parque.

b) Nó“ co¼emo“ salada.

c) ±u escrevƒs no quadro.

d) EŒes tremem de medo do leão.

e) O time perde o campeo½ato.

 21. E“crev˜ o“ tempo“ em que se enco½tram 
o“ vƒrb¾“:

a) E§ bƒbƒrei um co¿o de refrigerante.

 b) EŒa dev¾Œvƒu a caneta.

c) Nó“ teremo“ uma reco¼pensa.

d) ±u devƒs pagar a dív‰da.

e) EŒes estudaram para a pro¥˜.

 22. C¾½jugue o“ vƒrb¾“ ab˜ixo, no presente, 
nas pesso˜s indicadas:

  E§ cresço

  Nó“ 

  EŒe 

  ±u 

  ²ó“ 

  EŒes 

  EŒe desce

  Nó“ 

  EŒes 

  ±u 

  E§ 

  ²ó“ 
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 23. C¾½jugue o“ vƒrb¾“ do’mir e sair no“ 
tempo“ e pesso˜s pedido“:

®o’mir

  Presente

  1ª pesso˜ do plural

  Nó“ do’mimo“.

  2ª pesso˜ do singular

Conjugação de um verbo da 3-ª conjugação

Partir

Presente Pretérito ou
passado Futuro

Eu parto

Tu partes

Ele parte

Nós partimos

Vós partis

Eles partem

Eu parti

Tu partiste

Ele partiu

Nós partimos

Vós partistes

Eles partiram

Eu partirei

Tu partirás

Ele partirá

Nós partiremos

Vós partireis

Eles partirão

  3ª pesso˜ do singular

  Pretérito

  1ª pesso˜ do singular

  2ª pesso˜ do singular

  

  3ª pesso˜ do plural

  

  ¯uturo

  1ª pesso˜ do plural

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do singular
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¬air

  Presente

  1ª pesso˜ do singular

  E§ saio.

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do plural

  Pretérito

  1ª pesso˜ do plural

  2ª pesso˜ do plural

  3ª pesso˜ do singular

  ¯uturo

  1ª pesso˜ do singular.

  2ª pesso˜ do singular.

  3ª pesso˜ do plural.

 24. C¾¼plete as frases co¼ o“ vƒrb¾“ no“ 
tempo“ pedido“ entre parênteses:

a) Nó“  a carta.

  (ab’ir - futuro)

b) ±u  o cho}oŒate?

  (repartir - pretérito)

c) E§  o canto’.

  (aplaudir - pretérito)

d) ²ó“  o disco co¼ 

emoëão.

  (o§v‰r - presente)
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 25. C¾½jugue o“ vƒrb¾“ no“ tempo“ e pesso{s 
indicado“:

®iv‰dir - presente

  E§ 

  ±u 

  EŒe 

  Nó“ 

  ²ó“ 

  EŒes 

¬ub‰r - pretérito

  E§ 

  ±u 

  EŒe 

  Nó“ 

  ²ó“ 

  EŒes 

¬o’rir - futuro

  E§ 

  ±u 

  EŒe 

  Nó“ 

  ²ó“ 

  EŒes 

 26. C¾½strua três frases usando o“ 

vƒrb¾“ da questão anterio’. «b“ervƒ as 

indicaçõƒs de tempo e pesso˜ de cada 

vƒrb¾:

a) presente, 3ª pesso˜ do singular

b) pretérito, 1ª pesso˜ do singular

c) futuro, 3ª pesso˜ do plural
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 27. Use o“ vƒrb¾“ do quadro para co¼pletar 
as frases, de aco’do co¼ o que é pe-

dido. Siga o mo‚elo.

f) O zo¾Œó†ico só  no feriado.

(3ª co½jugação, futuro)

g) Pedro  to‚as as tardes 

com seu irmãoûinho.

  (1ª co½jugação, presente)

h) O funcio½ário  mais cedo 

para ir ao médico.

  (3ª co½jugação, pretérito)

i) Meu pai  seu carro para 

um amigo.

  (2ª co½jugação, futuro)

perdeu - v‰ram - plantarão - ab’irá
saiu - enterro§ - escrevƒ - vƒnderá

b’inca - so’ri

O menino     perdeu     o b’inquedo.
  (2ª co½jugação, pretérito)

a) O cacho’ro  o o“so 

em um b§raco.

  (1ª co½jugação, pretérito)

b) Maria e Antô½ia      uma 

árv¾’e no jardim.

  (1ª conjugação, futuro)

c) Aquela menina  sempre 

que me vò.

  (3ª conjugação, presente)

d) Ricardo  as melho’es 

redaçõƒs da turma.

  (2ª co½jugação, presente)

e) A flo’ que as crianças     v‰      

no parque era azul.

  (2ª co½jugação, pretérito)

Lembre que:

• Usamos a terminação -am para o pretérito.

• A terminação -ão é usada para o futuro.
Exemplos:
Ontem as crianças brincaram de esconde-esconde. 
(Pretérito)
Amanhã as crianças brincarão de esconde-esconde. 
(Futuro)

 28. E“crev˜ o tempo vƒr b˜l em que as 

açõƒs o}o’rem: pretérito (o½tem) o§ fu-

turo (amanhã).

a) EŒes chegaram de av‰ão.
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b) ±itio e v¾¥¢ v‰ajarão de carro.

c) As alunas estudarão a lição.

d) EŒes lerão o liv’o.

e) ²o}ês leram a lição?

f) As crianças cantaram no co’al.

 29.  Leia as frases e co¼plete-as co¼ -ão 
o§ -am:

a) «ntem eles estudar  .

  Amanhã eles estudar  .

b) «ntem eles ler   .

  Amanhã eles ler   .

c) «ntem eles v‰ajar   .

  Amanhã eles v‰ajar  .

30. C¾¼plete co¼ -am o§ -ão e depo‰s co¿ie 
as frases:

  Pretérito (o½tem)

a) EŒes co¼prar      alimento“.

b) EŒes descansar     ao ano‰tecer.

  ̄ uturo (amanhã)

c) EŒes ab’açar      o vƒncedo’.

 31. C¾½tinue de aco’do co¼ o mo ‚elo:

  «ntem

  EŒas escoŒheram o liv’o.

a) EŒes lav˜r  o carro.

b) EŒas coŒo}ar  a fantasia.

c) EŒes emb’ulhar  o presente.

d) EŒas b’incar  co¼ a b¾Œa.
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  Amanhã

  EŒas escoŒherão o liv’o.

e) EŒes lav˜r  o carro.

f) EŒas coŒo}ar  a fantasia.

g) EŒes emb’ulhar  o presente.

h) EŒas b’incar  co¼ a b¾Œa.

 32. ®ê o“ vƒrb¾“ deriv˜do“ destas palav’as:

a) preciso 
b) av‰so 
c) b‰s 

Lembre que:

• Os verbos derivados de palavras com s escrevem-se 
com -isar.
Exemplos: análise – analisar; pisa – pisar.

• Os verbos derivados de palavras que não têm s 
escrevem-se com -izar.
Exemplos: especial – especializar; mártir – 
martirizar.

d) pesquisa 
e) piso 
f) análise 
g) impro¥‰so 
h) paralisia 
i) anestesia 

 33.   ̄ o’me vƒrb¾“ usando -izar. ²eja o 
exem plo:

   especial especializar

a) atual 
b) co½creto 
c) ago½ia 
d) anarquia 
e) canal 
f) fiscal 
g) civ‰l 
h) simpatia 
i) cristal 
j) real 
k) eterno 
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 34. C¾¼plete as frases co¼ a o§ há e, 

depo‰s, reescrev˜-as:

a) Passei po’ lá  alguns dias.

b)  po§cas ho’as Pedro chego§.

  
c) ®aqui  do‰s meses, ele aparece-

rá.

d) ®aqui  uma ho’a papai chegará.

e) Naquela casa  všrio“ quadro“.

f) E§ fui lá  três ano“.

  

g)  muito tempo eu não vƒjo meu 

av¢.

 35. ̄ o’me frases empregando a e há:

Lembre que:

• Para indicar tempo passado, usamos há (= faz).
Exemplo: Há dias os alunos estão de férias.

• Nos outros casos, empregamos a.
Exemplo: Daqui a alguns anos ele se lembrará dos 
amigos.
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 «s sapo“ são impo’tantes para manter o equilíb’io da 

natureza. Um sapo adulto co¼e uma quantidade equiv{lente a 

três ¦ícaras cheias de inseto“ po’ dia. 

 ¬e não fo“se po’ eles, havƒria mais mo“quito“, mo“cas e 

o§tro“ b‰cho“ desse tipo po’ aí.  
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 A jaguatirica é um do“ felino“ mais co¼uns na América 

do ¬ul. É enco½trada do sul do“ E“tado“ Unido“ ao no’te 

da Argentina. 

 ®e háb‰to“ no”urno“, refugia-se durante o dia nas áreas 

mais fechadas da mata, o½de permanece no chão o§ nas 

árv¾’es. 
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CONTEÚDOS:

• Sujeito e predicado

• Advérbio – tipos de advérbio

• Ortografi a:

 ➔ por que – porque – por quê

 ➔ mal – mau / mais – mas

BLOCO 9

Lembre que:

• Sujeito é o ser que pratica a ação; é o ser do qual 
se diz alguma coisa.
Exemplo: As borboletas são belas.

• Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito.
Exemplo: Os alunos compreenderam a lição.

 1. C‰rcule o sujeito das frases ab˜ixo:

a) O menino jo†a b¾Œa.

b) Luciana co½vƒrso§ co¼ o rapaz.

c) O menino e o amigo sentaram no 
chão.

 2. C¾¼plete as frases co¼ sujeito“ ade-
quado“:

 a)          go“ta de patinar.

 b)          estudam no mesmo 
coŒégio.

 c)          co½seguiu um b¾¼ 
salário.

 d)          preparam a terra.

 e)          é para v¾}ê.

 3. E“crev˜ o sujeito das frases ab˜ixo:

 a) A b¾’b¾Œeta v¾˜.
  ¬ujeito: 

 b) O cão é feroû.
  ¬ujeito: 

 c) O avƒntal estampado é da mamãe.
  ¬ujeito: 

 d) O leão fugiu do circo.
  ¬ujeito: 

me2013_miolo_cadfuturo_lp4_bl09.indd   119 12/17/12   12:39 PM



120

 4. ¬ub“titua o sujeito po’ um pro½o¼e 

pesso{l do caso reto:

 a) «s aluno“ fo’am ao passeio de 

ô½ib§s.

 b) E§ e Maria pintamo“ a parede do 

no“ so quarto.

 c) As meninas desfilaram muito bƒm.

  
 d) Papai co½serto§ minha b‰cicleta.

 5. ¬ubŒinhe o predicado das frases:

 a) O papagaio lev¾§ um susto.

 b) O v˜queiro co¼pro§ um chapéu.

 c) E“ta criança go“ta de passear no 
campo.

 d) EŒes pegaram o papagaio teimo“o.

 e) A pro„esso’a co½vƒrso§ so|’e o Natal.

 6. E“crev˜ o predicado das frases ab˜ixo:

 a) A menina escrevƒ.
  Predicado: 

 b) As estrelas b’ilham.
  Predicado: 

 c) «s menino“ jo†am b¾Œa no campo.
  Predicado: 

  
 d) «linda é o lugar o½de mo’o.
  Predicado: 

 e) EŒaine e Rafael go“tam muito de
so’ vƒte.

  Predicado: 
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 d) Aninha go“to§ do passeio.

 e) O menino fo‰ assistir à parada 

 mi li  tar.

 9. C¾Œo‘ue o“ sujeito“ no singular e faça 
as mo‚ificaçõƒs necessárias:

 a) «s animais precisam ser pro”e gido“.

 b) «s ho¼ens querem preserv˜r a natu-
reza.

 c) As tartarugas caminham dev˜gar.

 d) As avƒs v¾˜m no céu.

 7. C’ie predicado“ para o“ seguintes su-
jeito“:

  

 a) O ho¼em

 b) Maria e eu

 c) «s gato“

 d) A criança

 8. ¬ubŒinhe o“ predicado“ e circule o“ 

vƒrb¾“:
  

 a) J§liana queb’o§ o prato de so|’emesa.

 b) O céu fico§ to‚o estrelado.

 c) Marcelo e G§ilherme estão co½vƒrsando.
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Lembre que:

• Advérbio é uma palavra que modifi ca o verbo, o 
adje tivo ou outro advérbio.

• Tipos de advérbio:
 – de lugar:

   aqui, ali, aí, perto, longe, dentro, fora, acima, 
abaixo, debaixo, defronte, atrás.

  Exemplo: Meus tios vivem longe daqui.
 – de tempo:

   hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, 
depois, logo, então, já.

  Exemplo: O avião partiu ontem.
 – de modo:

   bem, mal, assim, depressa, devagar e quase 
todos os termi nados em mente, como 
calmamente, levemente etc.

  Exemplo: O atleta jogou bem.
   (Os advérbios terminados em mente são 

formados de adjetivo + mente.
  Exemplo: triste + mente = tristemente.)

 – de a� rmação:
  sim, certamente, realmente.
  Exemplo: Patrícia certamente aprovará a ideia.

 – de negação:
    não, nunca, jamais.
    Exemplo: Não sairei sem você.

 – de dúvida:
    talvez, acaso, provavelmente.
    Exemplo: Provavelmente choverá à tarde.

 – de intensidade:
     muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, 

quase, demais.
    Exemplo: Ficamos muito felizes com a notícia.

 10. C¾¼plete as frases, empregando o“

ad vñr b‰o“:

 a) , na reunião, eu 

falei .

 b) ²o}ê  v˜i sair do carro?

 c)  eu passe de ano.

 d) ²o}ê  almoëo§?

 e) EŒa fala .

 f)  é um ó”imo lugar.

 g) C‡eguei  po’que o ô½ib§s 

demo’o§.

 11. ±ransfo’me o“ adjetiv¾“ em advñrb‰o“, 
co½ fo’me o exemplo:

 
  

 a)  cruel 

b)  levƒ 

o½tem - muito - não - aqui
já - ago’a - talvƒz - depressa

 alegre  alegremente
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 c)  difícil 
 
 d)  rápido 
 
 e)  perigo“o 
 
 f)  triste 
 
 g)  fiel 
 
 h)  calmo 
 
 i)  vƒloû 

 12.  CŒassifique o“ advñrb‰o“ ab˜ixo:

 a)  talvƒz 
 
 b)  amanhã 
 
 c)  nunca 
 
 d)  ago’a 
 
 e)  aqui 

 f)  sim 

 g)  dev˜gar 
 
 h)  jamais 
 
 i)  certamente 
 
 j)  depo‰s 
 
 k)  muito 
 
 l)  tristemente 

 13. ¬ubŒinhe e classifique o“ advñrb‰o“:

 a) Aqui ninguém me co½hece.

 b) Nó“ iremo“ amanhã.

 c) Não go“tei do filme a que assisti.

 d) ¯ale calmamente co¼ sua mãe.
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14. C¾¼plete a cruzadinha co¼ o“ advñrb‰o“ 
do quadro. Siga as dicas.

1. advñrb‰o de mo‚o co¼ 3 letras. 

2. advñrb‰o de lugar co¼ 5 letras. 

3. advñrb‰o de dúv‰da co¼ 6 letras. 

4. advñrb‰o de tempo co¼ 5 letras. 

5. advñrb‰o de dúv‰da co¼ 13 letras. 

6. advñrb‰o de intensidade co¼ 5 letras. 

7. advñrb‰o de lugar co¼ 4 letras. 

8. advñrb‰o de tempo co¼ 11 letras.

 

9. advñrb‰o de intensidade co¼ 3 letras. 

10. advñrb‰o de mo‚o co¼ 8 letras.

  

15. E¼ cada uma das frases ab˜ixo coŒo‘ue 
o advñrb‰o indicado entre parênteses:

 a) (mo‚o)
  «s menino“ cantam  .

 b) (tempo)
  EŒes partirão  .

pro¥˜vƒlmente bƒm muito talvƒz 
atrás antigamente aqui depressa

tarde tão

8
1

6
4

7

5

3

9
2
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 c) (dúv‰da)
           cho¥˜ amanhã.

 d) (intensidade)
  EŒe co’reu        , mas mes-

mo assim chego§ atrasado.

 e) (lugar)
  Ro‚rigo, Ricardo e ¬amuel farão a 

casa        .

  
 f) (negação)
  J¾œo e Paulo         fizeram 

o“ trab˜lho“.

16.  ®estaque e classifique o“ advñrb‰o“ das 
frases ab˜ixo:

 a) Atualmente a v‰da é mais cara.

 b) Não fale mal de seus coŒegas.

 c) ¬im, ela fico§ muito triste.

 d) Talvƒz eu v‰aje amanhã.

 e) Cƒrtamente ficaremo“ muito felizes.

 f) Perto da escoŒa não tem carro“.

Lembre que:

• Escreve-se por que quando se faz uma pergunta.
 Exemplo: Por que você não assistiu ao jogo?

• Escreve-se porque quando se responde a uma 
pergunta.
 Exemplo: Não assisti ao jogo porque cheguei 
atrasado.

• Escreve-se por quê quando aparece sozinho no 
fi nal de uma frase interrogativa.
 Exemplo: Você chegou atrasado por quê?
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 17. C¾¼plete co¼ po’ que, po’que o§ po’ quê:

 a) E“crevƒ-se  quando apa-

rece so ûinho no final de uma frase 

in ter ro†ativ˜.

 b) E“crevƒ-se  quando se 

faz uma pergunta.

 c) E“crevƒ-se  quando se res-

po½ de a uma pergunta.

 18. C¾¼plete as frases co¼ po’que, po’ que 
o§ po’ quê:

  

 a) ²o}ê falto§ ?  

 b) ²ânia tiro§ no”a b¾˜ 
estudo§ muito.

 c) ¯rederico não co¼pareceu 
 estav˜ doƒnte.

 d) EŒe não co¼pareceu ?

 e)  v¾}ê não fo‰ à festa?

 f)  v¾}ê mentiu?

 g) Não go“to de jiló  

é muito amargo.

 h) O ser humano não respeita o“ o§tro“ 
ani mais. ?

 i) Nó“ devƒmo“ co½serv˜r no“sas  matas, 
entre o§tras razõƒs,  ne-

las v‰vƒm muito“ animais.

 19. ̄ o’me frases empregando co’retamente:

 a) po’ que

  
  
 b) po’que

 c) po’ quê
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 20. C¾¼plete as frases co¼ mau o§ mal:
  

 a) J§liana tem medo do lo|¾ .

 b) Não devƒmo“ fazer  a 

ninguém.

 c) Ro|ƒrto se co¼po’to§ .

 d) EŒe era um  aluno.

 21. C¾¼plete as frases co¼ mais o§ mas:

 a) G¾“to muito de v‰ajar,  não 

tenho dinheiro.

 b) ±enho  v¾½tade de co¼er 

quando faz frio.

 c) Meu amigo me critico§,  ele 

go“ta de mim.

  
 d) O mundo precisa de  amo’.

 22. Pesquise pro¿agandas em que apare çam 
as palav’as mal - mau e mais - mas.

Registre o que v¾}ê pesquiso§.

Lembre que:

•  Empregamos mal quando pudermos opor a bem.
 Exemplo: Carolina desfi la mal (bem).

• Empregamos mau quando pudermos opor a bom.
 Exemplo: Que homem mau (bom)!

•  Empregamos mais para indicar quantidade, 
intensidade.
 Exemplo: Eu preciso de mais um caderno.

• Empregamos mas para indicar ideia contrária. Pode 
ser substituído por porém.
 Exemplo: Estou de férias, mas (porém) estou 
cansado.
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Po’ que o“ peixes são esco’regadio“?

 G’ande parte do“ peixes tem a pele co|ƒrta po’ escamas. 

EŒes são esco’regadio“ po’que pro‚uzem um muco que o“ 

pro”ege e o“ ajuda a deslizar melho’ na água.
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