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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 “A leitura abre as janelas do entendimento e desperta do 

sono a sabedoria!” 

1-Leia a tirinha e responda as questões. 

 

INTERPRETANDO A TIRINHA 

1-Onde se passa a história? 

_______________________________________________________________ 

2-O que podemos ver no 1º quadrinho? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3-Por que podemos dizer que essas pessoas estão em apuros? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



4-Quem são os personagens que aparecem na história? 

_______________________________________________________________ 

5-A frase que aparece no primeiro quadrinho representa calma, tranqüilidade?Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6-O que Chico pediu para o amigo? 

_______________________________________________________________ 

7- Zé Lelé entendeu o pedido de Chico? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8- O que torna a história engraçada? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9- Complete o quadro: 

Palavras Número de letras Número de fonemas Número de sílabas 

socorro    

Chico    

fome    

pegue    

estava    

                                                                              

 

Observação: Todas as questões podem ser respondidas no caderno. 

 

 

                                                                                                               Beijos!!!!! 
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Texto I          
Para responder as questões 01 A 07.                               
 
 Paz Pela Paz (Nando Cordel) 
 
A Paz do Mundo 
Começa em mim 
Se eu tenho amor, 
Com certeza sou feliz 
se eu faço o bem ao meu irmão, 
tenho a grandeza dentro do meu 
coração 
chegou a hora da gente construir a paz 
ninguém suporta mais o desamor 
Paz pela paz - Pelas crianças 
Paz pela paz - Pelas florestas 
Paz pela paz - Pelas crianças 
Paz pela paz - Pelas florestas 

Paz Pela Paz - Pela Coragem De Mudar. 
Paz Pela Paz - Pela Justiça 
Paz Pela Paz - A Liberdade 
Paz Pela Paz - Pela Beleza De Te Amar. 
 
(repetir A 1ª Estrofe) 
 
Paz Pela Paz - Pro Mundo Novo 
Paz Pela Paz - A Esperança 
Paz Pela Paz - Pela Coragem De Mudar. 
Paz Pela Paz - Pela Justiça 
Paz Pela Paz - A Liberdade 
Paz Pela Paz - Pela Beleza De Te Amar. 

 

 
Questão 1- O Gênero textual presente no texto I é: 

a) Receita 
b) Música 
c) Anuncio 
d) Entrevista 

 
Questão 2- O tema principal do texto é: 
 

a) O amor 
b) A amizade 
c) A paz 
d) A solidariedade 

 
Questão 3- De acordo com o texto todas as alternativas estão corretas, exceto: 

a) A paz do mundo começa com cada um de nós. 
b) Quem faz o bem tem a grandeza dentro do coração. 
c) Todo mundo suporta o desamor. 
d) Se temos amor  com certeza somos felizes. 

https://www.suasletras.com/letras/Nando-Cordel


Questão 4- Diante do momento que estamos vivenciando com a pandemia do 
Coronavírus o nosso planeta precisa muito de paz e da solidariedade de todos. De que 
forma nós podemos ajudar nesse momento? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Questão 5- Uma das precauções mais adotadas nesse momento de pandemia é: 

a) Sair de casa para passear; 

b) Ficar em locais aglomerados; 

c) Ficar em casa para evitar a transmissão do vírus; 

d) Não lavar as mãos e nem usar álcool em gel. 

Questão 6- Em situações difíceis como o que o nosso planeta está vivenciando quais 

são os sentimentos que devemos ter com o próximo, seja um vizinho, amigo ou 

também com uma pessoa desconhecida? 

a) Solidariedade                       e) Compaixão  

b) Amor                                      f) Amizade 

c) Raiva 

d) Rancor  

Questão 7- Que mensagem você deixaria para a população brasileira nesse momento 

tão difícil que estamos vivendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          SUCESSO!!! 


