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QUESTIONÁRIO DA REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 

Capítulo 2 e 3: Infância em quadrinhos/Grande ou pequena? 

Páginas 28 a 63 

 

1) O poema abaixo cita várias ações. Em nossa língua, as palavras que expressam ações 

são chamadas de verbos. 

 

“Ou guardo dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

  

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo.” 

  

 

a) Escreva dois verbos do poema acima: __________________________________________ 

 

b) Escreva quatro verbos que expressam ações do seu dia a dia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) Leia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o poema, responda: 

a) Qual é o título do poema? 

_____________________________________________________________________________ 

b) Qual é o assunto do poema? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

OU ISTO OU AQUILO 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

 

Ou guardo dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

E vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

(Cecilia Meireles) 
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c) Quantos versos e quantas estrofes há no poema? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

d) Quantos versos há dentro de cada estrofe? 

_____________________________________________________________________________ 

 

e) A pessoa que fala no poema cita um conjunto de dúvidas que ocorrem em sua cabeça. Cite 

duas dúvidas que ela tem. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

f) Você acha que a pessoa que fala no poema é uma criança ou um adulto? 

_____________________________________________________________________________ 

  

3) Observe o texto abaixo e responda as questões a seguir: 
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O Cordel são folhetos contendo poemas populares, expostos para venda 

pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Os poemas de cordel são 

escritos em forma de rima e alguns são ilustrados. 

 O cordel emprega algumas palavras que você talvez não conheça. Então, vamos 

procurá-las no dicionário. 

a) Sertão – 

b) Agreste – 

4) Leia as palavras abaixo e, para cada uma delas, escreva uma palavra que rime. 

Vamos lá! 

a) Lugar – 

b) Nordeste – 

c) Riqueza – 

d) Bravura – 

e) Presente –  
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa and Teacher Fernando 

Project: I Love Math 

 Link para acessar a aula: https://youtu.be/S2U47uEKX_I  

 

Vamos continuar o projeto „I love math‟. Iremos relembrar a adição e subtração que 

aprendemos nos vídeos anteriores. Também, conheceremos novas „shapes‟ (formas geométricas) 

e aprender uma técnica muito legal para criar imagens. 

 

1) Hello!! 

2) How are you today?  

3) How do you spell your name? 

4) What month is it? 

5) Review Numbers (1 – 100) – Revisão números de 1 a 100 - Material da aula anterior.  

6) Review Addition – Revisão adição - Material da aula anterior.  

7) Review Subtraction – Revisão subtração – Material da aula anterior. 

8) Shapes (formas geométricas) – Circle (círculo), Square (quadrado), Triangle (triângulo), 

Rectangle (retângulo), Diamond (losango), Oval (oval), Heart (coração), Star (estrela) e 

Parallelogram (paralelogramo). 

9) Challenge – Tangram: Agora, um desafio para vocês! A partir das formas geométricas a 

seguir, monte um lindo desenho, como os do vídeo: 

 

https://youtu.be/S2U47uEKX_I

