
 

 

 
 
 

ATIVIDADE PROGRAMADA DE ORTOGRAFIA  
 

Caro (a) aluno (a): Ainda continuamos na luta para evitar a contaminação do COVID-19, sei que 
vamos vencer esse vírus e tudo voltará a normalidade, mas enquanto isso vamos continuar o 
nosso isolamento social. Daremos seguimento as nossas atividades entregando aos 
responsáveis de vocês para que possamos assegurar, minimamente, tempo de estudo 
domiciliar. Dedique-se aos estudos e no retorno as aulas faremos nossas correções. 

Essa atividade foi elaborada para ser realizada em duas aulas, ou seja, 100 minutos. 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: ______/04/2020 
 

TEXTO I  Responda as questões de 1 a 4. 

Questão 1-  No primeiro quadrinho que motivo leva o pai 
da criança se revoltar com o meio de comunicação? 

a) A transmissão de matérias educativas. 
b) A transmissão de programas violentos. 
c) A transmissão de jogos infantis. 
d) A transmissão de noticias de esporte e lazer. 

Questão 2- Esse tipo de gênero textual apresenta 
linguagem: 

a) Verbal 
b) Não verbal 
c) Mista 

Questão 3- Em que consiste o humor da tirinha? 
Questão 4- No segundo quadrinho o personagem utiliza a 
palavra “nunca” de forma separada. Qual a intenção do 
autor ao separar a palavra? 
a)Mostrar como se separa a silaba da palavra. 
b) Para ensinar uma lição ao seu filho. 
c) Para enfatizar a sua atitude. 
d) Para aliviar sua raiva. 

 

 

                           

 

                          DIVISÃO SILÁBICA 
Divisão silábica é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo 
hífen (-). Ex: al-fa-be-to 
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ESCOLA MUNICIPAL HILDETE LOMANTO 

“Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo.                                                                         

Clarisse Lispector 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.salvador.ba.gov.br/PublishingImages/logo_prefeitura.gif&imgrefurl=http://www.pms.ba.gov.br/&h=110&w=200&sz=7&tbnid=ia0_aKqvVMFJqM:&tbnh=66&tbnw=120&prev=/search?q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&usg=__kOaMTX5oCREtjwyxX98Wkkl9gEI=&docid=Gbhf5c-VetvyEM&hl=pt-BR&sa=X&ei=in88UYBQwuLRAcGHgfAB&sqi=2&ved=0CEsQ9QEwBA&dur=1219


Questão 1- Tendo em vista os conhecimentos dos 
quais você dispõe acerca dos critérios de divisão 
silábica, separe as sílabas das palavras 
demarcadas a seguir: 
a) secretária- 

b) fluído- 

c) cadeado- 

d) pássaro- 

e) terra- 

f) prato- 

g) psicológico- 

h) pneumático- 

Questão 2- Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta: 
a) e – nig – ma / su – bju – gar / rai – nha 
b) co – lé – gi – o / pror – ro – gar /je – suí – ta 
c) res – sur – gir –/su – bli – nhar / fu – gi – u 
d) i – guais / ca- ná –rio / due – lo 
e) in – te – lec – ção /mi – ú – do / sa – guões 
Questão 3- Dadas as palavras: 
1) des – a – ten – to 
2) sub – es – ti – mar 
3) trans – tor – no 
Constatamos que a separação silábica está correta: 

a) apenas em 1. 
b) apenas em 2. 
c) apenas em 3. 
d) em todas as palavras. 
e) n.d.a 
  
DATA:__/___/2020 
                                                        LETRAS MINÚSCULAS E MAIÚSCULAS 

O Uso das Letras Maiúsculas e Minúsculas, embora pareça um tema bastante simples, 

aprendido nos primeiros anos da escola, requer alguns cuidados. 

Uso de letras minúsculas 

 Nos nomes comuns de objetos, coisas. Ex: bola, mochila, uva... 

 Nomes de meses e dias da semana. Ex: segunda-feira, março... 

 Nas palavras que designam nacionalidade ou origem. Ex: brasileiro, baiano... 

 Nos nomes comuns que acompanham nomes geográficos. Ex: oceano Atlântico ... 

 Nos nomes compostos mesmo que formado por nomes próprios. Ex: banho-maria 

Uso de letras maiúsculas 

 Nomes que designam altos cargos. Ex: Governador, Presidente da República. 

 Nomes de repartições públicas. Caixa Econômica, Ministério Público. 

 Nomes de ciências ou disciplinas. Ex: Filosofia, Geografia, Ciências. 

 Início de frases. Ex: A honestidade é uma virtude humana. 

 Nos nomes próprios de pessoas. Ex: Carlos, Beatriz... 

 Nos nomes de épocas históricas e datas oficiais. Ex: Natal, Dia do Trabalho. 

 Nos nomes de vias e lugares públicos. Ex: Praça da Piedade, Avenida Paralela.  

“A leitura é a forma mais comprovada de garantir uma boa escrita.” 



Leia o texto I para responder as questões: 

Questão 1- Assim como Capim Grosso, vários locais 
cancelaram os festejos juninos devido a pandemia do 
COVID-19. A palavra “São João” está escrito com letra 
maiúscula por se tratar: 
a)De nome próprio de pessoas; 
b) Datas oficiais; 
c) Início de frases; 
d)Nomes de lugares públicos. 
Questão 2- O nome dos meses do ano Junho e julho 
deveriam estar escritos com letras maiúsculas. 
a)A afirmativa acima é verdadeira ou falsa? Justifique. 
Questão 3- Em “ A Prefeitura de Capim Grosso...” a  
justificativa da palavra grifada está escrita com letra 
maiúscula por se tratar de: 
a)nome de objetos                     b)vias públicas 
 c)épocas históricas                   d) repartições públicas  
Questão 4- Chegou a hora de você colocar em prática o 

que aprendeu sobre separação silábica e uso das letras 
maiúsculas e minúsculas.  Leia o texto com bastante 
atenção, pois existem alguns erros na forma de separar 
as sílabas e em relação ao uso das letras. Você deverá 
escrever o texto corrigindo os erros em seu caderno. 
Mãos à obra!!!! 
                                                   

                                                festa do mês de Junho 
   as Festas Juninas são comemorações que acontecem no mês de Ju-         
 nho no brasil. os três santos populares lembrados são: santo antônio,           
são pedro e são joão. 
tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, Vésp-         
era do dia de Santo Antônio e encerram no dia 29 de junho, dia de São 
 Pedro. já nos dias 23 e 24 é celebrado o Dia de são joão. 

  

 

Vamos se divertir com o MONTA- MONTA SÍLABICO? Organize as sílabas para 

montar as palavras. Acentue quando necessário. 

MONTA - MONTA SILÁBICO 

 

 

 
 

 

 


