
 

 

   

ATIVIDADE TESTE 
 
Querida família, está é uma atividade teste que deverá ser realizada pelo aluno com o mínimo de 
instrução possível afim de que a criança exerça sua autonomia para realizá-la, você pode auxilia-
la na leitura dos enunciados e deixar que faça por conta própria. Conto com vocês! 
 

1- Leia atentamente o grupo de palavras abaixo. Em seguida marque a opção que contenha a 
organização em ordem alfabética correta. 

 

CENOURA  COUVE  PIMENTA  MACARRÃO  BERINJELA 
 

 
 

a) Cenoura- pimenta- macarrão – berinjela- couve 

b) Cenoura – couve- berinjela- pimenta- macarrão 

c) Berinjela- cenoura- couve- macarrão- pimenta 

d) Berinjela- cenoura- couve – pimenta- macarrão 

 

2-  Leia o poema. 

 

 CALDEIRÃO DA BRUXA 

 Roseana Murray  

 

Rasputin, atchim, ai de mim  

resmunga a bruxa, enquanto 

 mexe e remexe o seu imenso caldeirão. 

 

 Asas de morcego, rabo de lagartixa,  

cocô de baleia, unha de sereia,  

a bruxa mexe e remexe o seu panelão.  

 

Nabo estragado, casca de besouro, 

pó de ferro, pó de ouro  

ai de mim, atchim, rasputin. 

Adaptado. 

 

 Copie do poema:  

 

A) Três palavras com a consoante x._______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

B) Uma palavra que rima com caldeirão. ________________________________________ 

 

    C)   Duas palavras iniciada com vogal. ___________________________________________ 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA:13/04/2020 

ÁREA: PORTUGUÊS PROFESSORA: JERUSA 

Srs pais, ou responsáveis 
Essa atividade poderá ser copiada no caderno caso você não consiga fazer a impressão.  

Estamos trabalhando para melhor atendê-los. 
Contamos com a compreensão Professora Jerusa.   



 

3) Crie um acróstico a partir da palavra abaixo. 

B______________________________________________ 

R______________________________________________ 

A______________________________________________ 

S______________________________________________ 

I ______________________________________________ 

L______________________________________________ 

 

4) Circule no grupo abaixo apenas a palavra onde o C tem um som diferente. 

 

Camisa – carne – conhecimento – cereja – caminhão – corda – casa – coruja – cumplicidade 

 

5) Leia o texto abaixo. 
 
 A BRUXA 
 
Geonice Valério Sbruzzi  
 
Da Bruxa Malvada  
Não tenho mais medo  
Pois a Bela Fada  
Contou-me um segredo  
 
Toda Bruxa tem vassoura  
e um grande narigão 
usa roupa preta 
mas tem um bom coração!!! 
 

A) COMPLETE:  

O poema “A bruxa” possui _______versos e ______estrofes. 

 

B) PINTE, no poema, as palavras que rimam. 

 

C) De qual personagem não de deve ter medo? ___________________________________ 

 

D) Quem contou o segredo da Bruxa? ___________________________________________ 

 

 

 

Acredito em seu potencial! Realize as atividades com bastante atenção! 

Beijos da tia Jê! 


