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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES NO CADERNO

1- Observe o cartaz.

Conte a seus familiares o que você sabe sobre a dengue.
2- O cartaz é um tipo de texto que pode cumprir diferentes propósitos. Assinale as alternativas que
apresentam o propósito principal do cartaz que você acabou de ler.
(A) Divertir o leitor.
(B) Conscientizar a respeito de uma ideia.
(C) Instruir sobre como agir em determinada situação.
(D) Conhecer a história de vida de uma pessoa.
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3- Vamos analisar os elementos que compõem esse cartaz.
a) Quem é o autor desse texto? Como você identificou?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Assinale os itens que trazem informações corretas a respeito do público ao qual esse
cartaz se destina.
(

) O cartaz se dirige apenas aos leitores das áreas rurais do país.

(

) O público-leitor é identificado no título pela palavra você.

(

) O cartaz se destina a toda população do país, de modo geral.

c) O título anuncia a ideia que o cartaz pretende veicular. Identifique o objetivo desse
cartaz.
(

) Avisar à população que está havendo um combate à dengue.

(

) Fazer com que a população combata a dengue evitando a proliferação do mosquito,

não deixando água parada.
(

) Explicar como ocorre a proliferação dessa doença.

d) Segundo o cartaz, tanto o leitor quanto a água “não podem ficar parados”. Qual é o
sentido de “ficar parado” em cada caso?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4- Que outras orientações você daria ao leitor para garantir que o combate à dengue seja eficaz?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5- Pelo que se observa no cartaz, qual é a melhor forma de combater a dengue?
(A) Combater os focos de acúmulo de água.
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(B) Usar repelente todos os dias.
(C) Usar inseticida na água parada.
6- Leia um trecho do conto “A casa mal-assombrada”.
[...]
Um mordomo trajado de terno preto abriu a porta, que emitiu um rangido de dar
arrepios. Era um homem muito alto, magro e de pele amarelada, quase cor de cera.
Sua voz ressoou como um eco dentro de um buraco fundo:
 Queiram entrar, por favor.
No interior da casa, a família percebeu que os móveis eram muito antigos e
exalavam um cheiro muito forte de mofo.
 A decoração está um pouco fora de moda  observou o senhor Berg.
[...]
Lorena Marín. A casa mal-assombrada. In: Lorena Marín. Os melhores contos fantásticos. Tradução de
Fernanda Sucupira, Michelle Neris da Silva e Márcia Lígia Guidin. São Paulo: Girassol, 2016. p. 67-81.



Você já estudou que os dois-pontos (:) podem indicar que um personagem vai falar
e que o travessão () serve para indicar a fala de um personagem.

7- Em um conto, é comum o narrador interromper as falas dos personagens para dar alguma
informação ao leitor. Releia e copie o trecho “... A decoração está um pouco fora de moda

 observou o senhor Berg.” e, pinte de vermelho a fala da personagem e de azul o momento
em que o narrador interrompe a sua fala.

8- A interrupção do narrador é iniciada com letra maiúscula ou minúscula?
__________________________________________________________________________
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9- Leia as palavras do quadro abaixo e identifique a sílaba tônica de cada uma.

sílaba

Máscara

dedo

dominó

Guarani

armazém

quilômetro

avental

vatapá

amável

caráter

quente

menina

bambu

ângulo

comitê

parede

pólen

massagem

amarra

feitiço

café

você

cama

matemática

10-Agora vamos organizar as palavras do exercício anterior em três colunas, de acordo com a posição
da sílaba tônica dentro da palavra. Observe os exemplos.

Antepenúltima sílaba tônica

Penúltima sílaba tônica

Última sílaba tônica

(Proparoxítona)

(Paroxítona)

(Oxítona)

SÍLABA

MENINA

DOMINÓ
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES NO CADERNO.

https://ensinarhoje.com/atividade-sobre-coronavirus-genero-textual-folheto/
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11 – Qual é o assunto do folheto? (Sobre o que ele fala?)
12 – Quem é o público-alvo? (A quem são destinadas as orientações do texto? )
(

) Somente às crianças

(

) Somente aos trabalhadores da saúde

(

) Aos adultos em geral

(

) Somente aos viajantes

13 – De acordo com o texto, por que as pessoas devem evitar aglomerações?

14 - Consulte, no dicionário, e copie o significado das palavras no seu caderno:
Higienizar – desinfetar – disseminação
15 – Copie e complete as lacunas das frases que dizem respeito ao novo coronavírus.
Utilize o banco de palavras abaixo.
CONTÁGIO – FEBRE – MÁSCARA – ESPIRRO – MÃOS – CONTATO –
CORONAVÍRUS – PREVENÇÃO - ÁGUA

a) A aglomeração de pessoas facilita o _______________________________ .
b) O novo ________________________ é o vírus que provoca a COVID-19.
c) A ________________________ é o aumento da temperatura do corpo.
d) Devemos evitar o ___________________ com pessoas contaminadas.
e) Devemos lavar as _______________ várias vezes ao dia.
f) A ____________________ é um conjunto de medidas com a finalidade de prevenir uma doença.
g) O ____________________ é uma forma involuntária do organismo de expelir qualquer substância
como o pólen, poeiras, vírus, entre outros, que irritam o nariz.
h) O líquido incolor, insípido usado para lavar as mãos é a _____________________.
i) A ____________________ é uma peça utilizada para conter as bactérias das gotículas provenientes
do nariz e da boca.
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