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Caro (a) aluno (a): Com o objetivo de garantir o isolamento social, evitando a contaminação 
pelo COVID-19, mas assegurar, minimamente, tempo de estudo domiciliar, elaborei a 
atividades abaixo. Por favor, dedique-se, pois são conteúdos relativos ao planejamento do 1º 
trimestre.  
 

Essa atividade foi elaborada para ser realizada em cinco aulas. As questões devem ser 
realizadas no seu caderno, para isso, indique o quesito, pois tudo deve estar organizado. 
Quando retornarmos, o caderno será avaliado e as atividades serão 
corrigidas! Por favor, coloque a data da realização. Bom trabalho!  
 
  

DATA: ______/05/20

 Obrigado Mãe (Naiara Azevedo) 

Pode passar o tempo que for 
Não vai existir nada igual 
Deus foi tão perfeito quando criou 
Um ser sublime tão especial 
Não importa como ela é 
E nem importa de onde vem 
Não importa a cor nem a religião 
Importa é que todo mundo tem 
Mãe é aquela que gera, é aquela que ama 
É aquela que canta canção de ninar 
E que no abraço faz o medo passar 
Mãe é aquela que adota, que chama de filho 
Que pega na mão e te ensina a andar 
Te deita no colo e ensina a amar 
Muito obrigado mãe 
Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco 
demais 
Só falar eu te amo mãe, vai faltar algo a mais 
Quero te agradecer por me deixar nascer 
Sei que você passou noites mal dormidas 
Muito obrigado mãe, por ter me dado a vida 

[...] 
 
  

  
https://www.you

tube.com/watch?v=s0D9BcIpRPw 
 
Responda as questões de 01 a 07. 
Questão 01- O gênero textual apresentado é: 
a)poema 
b) receita 
c) música 

d) crônica  
Questão 2- Esse tipo de  
gênero textual teve  a finalidade de: 
a)informar algo 
b)vender um produto 
c)divertir 
d)homenagear alguém 
Questão 03- A autora desse texto defende 
que: 
a)Mãe é aquela que deixa o filho fazer tudo que 
quer. 
b) Mãe é aquela que cuida e dá amor. 
c)Mãe  é aquela que não se importa com o 
filho. 
d) Mãe é aquela que se preocupa mais consigo 
do que com o filho. 
Questão 04- São características de mãe 
apresentada no texto: 
a)pessoa que  zela pelo filho. 
b)pessoa que não se preocupa com seu filho. 
c)pessoa  que não se importa com o bem estar 
do seu filho. 
d)Pessoa que prefere ficar distante do filho. 
Questão 05- Retire do texto o trecho que 
revela que mãe não é apenas aquela que gera 
um ser. 
Questão 06- Em “ Um ser sublime tão 
especial”, a palavra que pode ser substituída 
pala grifada sem prejudicar o sentido da frase 
é: 
a)mesquinho 
b)indigno 
c)divino 
d)pavoroso 
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Questão 07- Na frase “ Sei que você passou noites mal dormidas”, essa expressão refere-se a  situações da vida de 
uma mãe? 

 

DATA:____/05/20     CLASSIFICAÇÃO DAS FRASES 

TEXTO II   Responda as questões abaixo:  
                                                                                                           
Questão 1-A alternativa que corresponde  ao 
texto é:      
 a)Antes de ter filho a mulher ficava cuidado da 
casa, cozinhando e não saia. 
b) Depois que o filho nasceu a mãe teve muito 
tempo para ela mesma. 
c) Antes da gravidez a mulher tinha muito tempo 
para si mesma. 
d)Uma criança não da trabalho para a mãe. 
Questão 2- A frase “Ótimo, claro que quero ir!”, 
é classificada como: 
a) Interrogativa 
b) Imperativa 
c) Exclamativa 
d) Declarativa       

Questão 3- Faça a correspondência:    
(a) Frase interrogativa                  (      ) É uma delícia esse bolo! 
(b) Frase exclamativa                   (       ) Faça todo o exercício correto. 
(c) Frase declarativa                     (       ) Você aceita um copo de suco? 
(d) Frase imperativa                     (       ) Eu adoro jogar futebol.        
Questão 4- Organize a frase abaixo e descubra que sinal de pontuação deve ser empregado. 
                       

 
  
Questão 5- Transforme as frases declarativas afirmativas em negativas usando: não, nunca, jamais. 
Veja o exemplo. 
a)Vanessa gosta de fazer as atividades em grupo. Ex: Vanessa não gosta de fazer as atividades em 
grupo.       
b) O final de semana foi muito agradável. 
c)O vidro da janela está muito sujo. 
d) Irei ao jogo de futebol. 
e) Comerei toda a comida feita por você. 
Questão 6- Na frase “Melhor outro dia ,sim?”, o ponto no final da frase indica uma pergunta, portanto 
essa frase é classificada como:  
a) Exclamativa   b) declarativa   c) imperativa   d) interrogativa         

forte Nada é do que mais mãe verdadeiro e o amor de uma ou 



DATA:____/05/20     HORA DA ORTOGRAFIA! 

 
Questão 1-Complete com a letra “s” ou com a letra “z”: 

a)arra__o 
b)Ra__ura 

c)Ca__a 

d)improvi__o 

e)va__ilha 
f)qui__er 

g)pou__ada 

h)univer__o
Questão2 – Marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente: 

a) análise 

b) prezilha 
c) freguezia 

d)escasses

          Questão3- Resolva a cruzadinha com o diminutivo das palavras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:__/05/20     HORA DE PRODUZIR      Gênero textual Cartão 

 Para que usamos um cartão?  Escrevemos cartões sempre que 

há a oportunidade e/ ou desejo de manifestar a uma pessoa e/ 

ou grupo nossos sentimentos (votos, congratulações). 

 Em que situações? Em aniversários, festas do dia das mães dos 

pais ou em outras datas comemorativas. 

 O que todo cartão deve ter?  Remetente ( nome de quem escreve), 

destinatário (quem irá receber) , data e mensagem (texto breve, 

curto). 

Vamos aproveitar o dia das mães e confeccionar um lindo cartão para ela, 

que é uma pessoa muito especial na nossa vida? Aproveitem o tempo que 

estão em casa durante essa quarentena e use a sua criatividade. Você poderá 

confeccionar esse cartão em folha de oficio, cartolina ou qualquer outro 

material que tiver disponível. Tire uma fotografia se possível, porque no 

nosso retorno gostaria de ver como ficou sua produção! 

 

“Nada é mais forte ou verdadeiro que o amor de uma mãe. 

Feliz Dia das Mães!” 


