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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. Observe o texto abaixo e responda:

Este texto serve para

(A) pedir um brinquedo.
(B) fazer um convite.
(C) vender uma roupa.
(D) ensinar a brincar.
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2. Leia o texto abaixo:

Este texto serve para

(A) dar um aviso.
(B) fazer um convite.
(C) ensinar uma receita.
(D) dar uma informação.

3. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda.

Queimada

Objetivo

Os integrantes de cada uma das duas equipes devem tentar
acertar a bola nos integrantes do time adversário.
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Quantos jogam

Dez ou mais

Material

Bola, giz ou corda.

Como jogar

As crianças  são  agrupadas  em duas  equipes  e  cada  uma
delas  deve  enviar  um  jogador  para  trás  do  campo
adversário. Esse jogador é chamado de “morto voluntário”,
ele  volta  ao  campo  do  seu  time  quando  um  de  seus
companheiros se tornar “morto”.

Os jogadores devem permanecer nos limites do seu campo.
A partida começa com a bola na posse de um dos times. Um
jogador  a  lança  tentando  acertar  alguém  da  equipe
adversária. Se a bola atingir um jogador e cair no chão, ele
é queimado e considerado “morto”. Mas, se ele conseguir
segurar a bola ou ela acertar em sua cabeça, ele continua
“vivo”.

Ao “morrer”, o jogador deve ir para trás da linha de fundo
do  campo  oposto  e  lançar  a  bola,  com  o  objetivo  de
queimar alguém do time adversário.  Se conseguir,  ele  se
salva e volta ao seu campo.

O jogo acaba quando todos os integrantes de uma equipe
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estiverem “mortos” e o último a “morrer”; tem o direito de
realizar  três  arremessos  para  tentar  se  salvar  e  continuar
jogando.

Disponível em http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6- anos/regrasbrincadeiras-
bola-599756.shtml. Acesso em: 20.03.2020

Este texto serve para

(A) anunciar um produto.
(B) ensinar uma brincadeira.
(C) convidar para uma festa.
(D) divulgar notícias do dia a dia.
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