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1 – Leia o texto e responda: 

 

 

a) Que gênero textual é este? Uma notícia. 

b) Como ele está organizado? Em 2 parágrafos. 

c) Onde foi publicado? Na internet. 

d) Qual é o assunto ou seja, o que aconteceu?  

Um macaquinho que foi abandonado por sua mãe e agora é cuidado pelos veterinários do zoológico. 

e) Quem participou do acontecimento? O macaquinho Miguelito. 

f) Onde o fato aconteceu? No zoológico do Rio.  

g) Quando o fato aconteceu? Em 09/08/2007. 

h) Qual é a função da legenda e das fotos na notícia? 

Mostrar como o macaquinho está sendo tratado e ilustrar o texto. 

i) Por que as notícias da internet geralmente apresentam um texto mais curto?  

(    ) Porque são falsas      (   X  ) Porque são resumidas      (     ) Porque são antigas 

https://1.bp.blogspot.com/-b2UWfjffLr8/XsFw86RQxpI/AAAAAAADWsc/ZTKVNpR4mAongm74mV8VwIf8OeYBa-JMQCLcBGAsYHQ/s1600/Al%2Bt%25C3%25B4%2Bcm%2Btop%2BAh_31.jpg


2-   Dê a classe gramatical das palavras e classifique os substantivos em gênero e número. 

O Jardim Zoológico ganhou um novo morador! 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3- Retire do texto o que se pede: 

a) 2 palavras monossílabas tônicas -__________________________________________________ 

b) 3 palavras oxítonas -_____________________________________________________________ 

c) 3 palavras paroxítonas - __________________________________________________________ 

d) 2 palavras proparoxítonas - _______________________________________________________ 

4- Leia as frases abaixo e explique o emprego da palavra em destaque. 

a) Joana é querida por todos. Ela é uma boa menina. 

________________________________________________________________________________ 

b) Rosa tem um lindo jardim. Nele ela plantou sua rosa preferida! 

_______________________________________________________________________________ 

5- Escreva P na frase em que o verbo indica passado, PR na frase em que indica presente e F na 

frase em que indica futuro. 

a) (       ) O macaquinho virou o xodó do zoológico. 

b) (      ) Ele encontrará um novo lar. 

c) (      ) Eles comem quase tudo o que encontram.  

d) (      ) O funcionário abre a porta para ele. 

6- Pinte os pronomes possessivos nas frases. 

a) Meus chapéus têm três pontas. 

b) Minha casa é parecida com a sua, mas nossas janelas são bem diferentes. 

c) As vantagens são tuas. 

 

 


