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REVISÃO 

PORTUGUÊS 

 

1) Leia o texto que a seguir com bastante atenção.  

                                     Preguiça 

As preguiças são muito lentas e dorminhocas. Usam 

as garras fortes e compridas para ficar dependuradas de 

cabeça para baixo nos galhos da imbaúba, sua árvore 

preferida. 

O filhote não desgruda da mãe. Enquanto ele 

mama ou dorme, a preguiçona vai comendo lentamente as folhas novas e os brotos da 

árvore. E, para matar a sede, ela aproveita o orvalho das folhas. 

Preguiçona e preguicinha gostam de tomar sol tirando o maior cochilo. E é quando 

o Sol nasce, ou desaparece, no fim do dia, que elas emitem um som igual a um gemido. 

É por isso que os índios chamavam a preguiça de “Ai”. 

Preguicinha, preguiçona, de Mery Weiss e Canini, Scipione. 

1) Responda as questões a seguir de acordo com o texto acima. 

 

a) Como a mãe do filhote gosta de tomar sol? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Qual é a árvore preferida da preguiça em que ela gosta de ficar dependuradas? 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Qual é o motivo dos índios chamarem esse animal de preguiça? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

d) Para ficar dependuradas de cabeça para baixo nos galhos das árvores, as preguiças 

usam: 

(     ) as garras fortes e compridas. 

(     ) as mãos grandes. 

(     ) os longos braços. 

(    ) o rabo e a cabeça.  

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD


2) Leia novamente o segundo parágrafo do texto e retire o que se pede. 

 

a) Uma palavra com encontro consonantal - ___________________________________________ 

b) Uma palavra com encontro vocálico - _______________________________________________ 

c) Uma palavra com lh - _______________________________________________________________ 

d) Uma palavra trissílaba - _____________________________________________________________ 

 

3) Organize as palavras a seguir em ordem alfabética. 

 

 

 

1-  ____________________________ 

2- _____________________________ 

3- _____________________________ 

4- _____________________________ 

5- _____________________________ 

6- _____________________________ 

7- _____________________________ 

8- _____________________________ 

9- _____________________________ 

10-_____________________________ 

4) Separe as sílabas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. 

PALAVRA SEPARAÇÃO SILÁBICA CLASSIFICAÇÃO 

árvore ár-vo-re trissílaba 

mãe   

lentas   

preguiça   

dorminhocas   

 

5) Complete a frase com as palavras: minúsculas ou maiúsculas. 

 

Usamos letras _______________________ para iniciarmos frases e escrever nome de pessoas, 

a letra ______________________ podemos usar no meio das frases. 

cabeça – filhote – árvore – orvalho – índios – galhos – brotos – 

dorminhocas – preguiça – Sol 


