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1 – Leia o texto e faça o que se pede. 

 

Rosquinha de leite condensado 

 

 

3 ovos 

1 lata de leite condensado 

1 colher ( sopa) de margarina 

1 colher ( sopa ) de fermento em pó 

Farinha de trigo até dar ponto 

 

 

Em uma vasilha média acrescentar os ovos e a margarina. Mexer bem. 

Acrescentar o leite condensado e o fermento em pó. 

Mexer novamente até ficar homogênea. 

Colocar a farinha de trigo aos poucos, até ficar no ponto de enrolar as rosquinhas.  

Amassar bem e enrolar as rosquinhas.  

Fritar em óleo bem quente e escorrer em papel absorvente. 

Passar no açúcar refinado e servir. 

 

a) Que tipo de texto é este? ______________________________________________________ 

b) Passe marca texto no título do texto. 

c) Qual é a função deste texto? ____________________________________________________ 

d) Escreva nas caixinhas as partes do texto. 

e) Que parte do texto ensina o que fazer? ____________________________________________ 

f) Que parte do texto apresenta o que será usado? _____________________________________ 

 



2- Circule no texto todos os verbos. Podemos dizer que estes verbos estão: 

a) (    ) no passado          b) (    ) no presente         c) (    ) no infinitivo         d) (     ) no futuro 

3- Complete as frases com mau ou mal. 

a) O menino chegou de ________humor e tratou ________os colegas. 

b) Maria foi ______ recebida pelos colegas. 

c) Esse homem não é tão ______assim. 

d) Hoje acordei me sentindo ______. 

e) Serena ______ começou a trabalhar e já faltou. 

4- Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por pronomes pessoais. 

a) Sebastião é um homem trabalhador.  

______________________________________________________________________________ 

b) Hoje Camila e Catarina fazem aniversário. 

_______________________________________________________________________________ 

c) Domingo eu e Fátima votamos em um candidato conhecido. 

_______________________________________________________________________________ 

5- Circule nas frases os pronomes possessivos. 

a) Hoje meu carro furou o pneu. 

b) A minha amiga comprou uma bolsa igual a sua.  

c) Aquele rapaz é seu primo? 

d) Nossos padrinhos serão sua tia e meu tio.  

6- Dê a classe gramatical. 

Meu patrão contratou um homem educado.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


