
 

Atividade de Português  

Repasse as questões para o caderno de Português e responda 

1. Leia o texto e responda às questões: 

Juca das Rosas 

Juca mora na favela. Ele é filho da lavadeira Eulália e está sempre atrás da mãe. Juntos eles sobem o morro para 
levar a roupa suja para lavar. Juntos eles descem o morro e vão levar a roupa limpa na casa da patroa. 
Juca acha a mãe à pessoa mais bonita e mais forte do mundo. Ele queria dar uma porção de rosas para a mãe, 
porque hoje é aniversário dela. Se existisse máquina de tirar retrato de pensamento, em cima da trouxa que Juca 
leva na cabeça, apareceria uma rosa. 

Lúcia Miners. Editora Ática 

1. Destaque de verde o título do texto. 

a) Juca mora: (   ) na Favela (   ) no Campo  

b) O que Juca acha da mãe dele?  

c) Qual o nome da mãe de Juca?  

d) Porque o Juca queria dar rosas para dona Eulália?  

 

2. Escreva em ordem alfabética as palavras do quadro:  

 

 

 

3. Separe as sílabas:  

Carroça -> ________________________________ 

Harmonia -> ______________________________ 

Macarrão-> ______________________________ 

Massa -> ________________________________ 

Solidariedade -> __________________________ 

Receita -> _______________________________ 

Carinho -> _______________________________ 

Garrafa -> _______________________________ 

Sociedade -> ______________________________ 

Cuidado ->________________________________ 

4. Classifique as palavras em: Monossílaba/Dissílaba/Trissílaba/Polissílaba:  

a) Vírus ->_____________________________ 

b) Mãe ->_____________________________ 

c) Quarentena ->________________________ 

d) Amor ->______________________________ 

e) Cuidado ->___________________________ 

f) Paz ->________________________________ 

g) Sol ->________________________________ 

h) Respeito ->___________________________ 

i) Autoridade ->__________________________ 

 j) Empatia ->____________________________ 

 

5. Numere corretamente: 1 = Oxítona2 = Paroxítona 3 = Proparoxítona  

Sofá (   ) Triângulo (   ) Público (   ) Árvore (   ) Lápis(   )  

Médico (   ) Bandeira (   ) Lágrima (   ) Saúde (   ) Ônibus (   )  

6. Escreva 5 palavras com:  

a. Ga ->__________________________________  c. Ca ->_______________________________________ 

b. Go ->___________________________________d. Co ->_______________________________________ 

 

Aluno: ______________________________________________________ Turma: ________ 

Unidade: ________Data: ____/____/______    Professor: ___________________________ 

Caderno, Lápis,Borracha, Estojo, Tabuada, Mochila, Canela, Livro, Apontador 


