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PORTUGUÊS 

 

Unidade 2: Viva a diferença - Capítulo 1 – Ser diferente 
 

• Leitura de Imagem: É o processo pelo qual se analisa os conteúdos de uma imagem, ou seja, é 

a interpretação da visualidade, sendo assim um ótimo meio para entendermos melhor o mundo 

ao nosso redor. Ao aprender a ler imagens, tornamos nossa percepção de mundo mais 

elaborada e amadurecemos nosso olhar. 

 

• Substantivo Coletivo: São palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, 

objetos ou animais da mesma espécie. 

 

Exemplos:  
 

CONJUNTO DE: 
 

SUBSTANTIVO COLETIVO 

peixes cardume  

cães matilha 

instrumentistas banda 

atores ou artistas elenco 

jogadores time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

Professoras: Bianca e Luanna 
 

Juiz de Fora, 21 de agosto de 2020 (sexta-feira) 

Capítulo 2 – Preconceito? Não 

 

• Pronomes pessoais: Os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. 

 

Número Pessoa Caso reto Caso oblíquo 

 
 

SINGULAR 

 

1ª 
 

Eu 
 

me, mim, comigo 
 

2ª 
 

Tu 
 

te, ti, contigo 
 

3ª 
 

Ele / Ela 
 

se, si, consigo, o, a, lhe 

 
 

PLURAL 

 

1ª 
 

Nós 
 

nos, conosco 
 

2ª 
 

Vós 
 

vos, convosco 
 

3ª 
 

Eles / Elas 
 

se, si, consigo, os, as, lhes 

 

Exemplo:  

Isabela foi ao mercado fazer compras. Ela 

precisa retomar sua dieta. 

A capoeira é um esporte. Praticá-la faz bem à 

saúde. 

 

• Artigo de Opinião: É um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado 

tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto 

abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos 

coerentes. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - ARTIGO DE OPINIÃO 

→ É um texto dissertativo. 

→ O autor tenta convencer o leitor sobre sua opinião. 

→ Tema polêmico. 

→ Circula em um veículo de comunicação: jornal, site, revista. 

→ Linguagem formal. 

 

• Artigos definidos e indefinidos: São palavras que se antepõem aos substantivos. Eles também 

podem atribuir o gênero (feminino ou masculino) e o número (singular ou plural) dos substantivos. 

 
→ Artigo definido: o, a, os, as. 

→ Artigo indefinido: um, uma, uns, umas. 
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ARTIGO DEFINIDO ARTIGO INDEFINIDO 

→ Maria Júlia foi ao mercado e 

comprou a banana.  

→ Maria Júlia comprou a banana, e não 

qualquer fruta.  

 

→ Uma casa foi pintada na cor vermelha. 

→ Qualquer casa foi pintada, e não uma casa 

específica. 

 

• Concordância do Artigo com o Substantivo: O artigo também é um determinante do substantivo 

e deve estar sempre em concordância com ele. 

 

Exemplo: 

 

• Adjetivo: É toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, 

condição, etc.  

 

Exemplo: 

→ Pedro é um menino rico. 

 

• Emprego da letra H: Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético. Conservou-

se apenas como símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. A palavra hoje, por 

exemplo, grafa-se desta forma devido a sua origem na forma latina hodie. Exemplos: ah!,ih!, eh!, 

oh!, hem?, hum!, hospital, etc. 

 

• Onomatopeia: É uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os 

sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a 

expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em 

quadrinhos. 

Exemplo:  

→ O barulho do relógio: Tic-tac. 
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Capítulo 3 – Pequenos que são grandes 
 

• Texto de Opinião: Apresenta a opinião (ou o pensamento) do autor sobre um determinado 

assunto. Apresenta argumentos, que explicam ou justificam a opinião do autor. Tem a finalidade 

de convencer o leitor ou ouvinte. Apresenta expressões que demonstram o pensamento do autor, 

como é bom, eu acho que, na minha opinião, etc. 
 

• Gênero Reportagem: É um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico 

veiculado pelos meios de comunicação: jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. 

O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da 

sociedade em geral. 
 

• Divisão silábica: É feita de acordo com a quantidade de fonemas pronunciados em uma única 

emissão sonora. Usamos o hífen para separar as sílabas das palavras. Com relação ao número 

de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e 

polissílabas. 
 

CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE DE SÍLABAS PALAVRA 

Monossílaba uma sílaba mel 

Dissílaba duas sílabas amor 

Trissílaba três sílabas coitado 

Polissílaba quatro sílabas ou mais capacete 
  

• Emprego do – EZ ou – EZA: Os sufixos "ez" e "eza" são empregados para formar nomes 

abstratos que derivam de adjetivos. 
 

• Classificação das palavras quanto a sílaba tônica: Com relação à posição da sílaba tônica, as 

palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Quando 

pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há 

uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. 
 

Exemplo: 

PALAVRA POSIÇÃO DA SÍLABA TÔNICA NA PALAVRA CLASSIFICAÇÃO 

Jacaré Última Oxítona 

Coruja Penúltima Paroxítona 

Abóbora Antepenúltima Proparoxítona 
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Atividades de revisão – Português  
 

1) Sobre as palavras destacadas no trecho abaixo, marque um (X) na única alternativa 

CORRETA: 
 

"Numa noite qualquer, UM grupo de jovens estavam voltando de UMA festa ainda animados." 

 

a) De acordo com o trecho, o leitor já conhece esse grupo de jovens que é citado. 

b) As palavras em destaque são artigos indefinidos, acompanhando palavras que foram 

mencionadas pela primeira vez no texto. 

c) As palavras destacadas indicam a noção de quantidade. 

d) De acordo com o trecho, o leitor já conhece de que festa se trata no texto. 

e) As palavras em destaque são artigos definidos. 

 

2) NÃO é característica do artigo de opinião: 

a) Linguagem formal. 

b) Tema polêmico. 

c) Utilização de argumentos. 

d) O autor não se posiciona criticamente. 

e) Reflete sobre temas atuais. 

 

3) Leia o texto para responder as perguntas. 
 

Continho 

Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, 

do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele 

estava sentado na poeira do caminho imaginando bobagem, 

quando passou um gordo vigário a cavalo: 

— Você aí, menino, para onde vai essa estrada? 

— Ela não vai não: nós é que vamos nela. 

— Engraçadinho duma figa! Como você se chama? 

— Eu não me chamo não: os outros é que me chamam 

de Zé. 

CAMPOS, Paulo Mendes. Para Gostar de Ler – Crônicas. 

São Paulo: Ática, 1995. 
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a) Qual é a única palavra proparoxítona do texto? Quantas sílabas ela tem? Classifique. 

b) Retire do texto dois monossílabos acentuados. 

c) Classifique as palavras conforme o exemplo abaixo:  

 

PALAVRA CLASSIFICAÇÃO (QUANTIDADE DE SÍLABAS) CLASSIFICAÇÃO 

Barrigudinho Polissílaba Paroxítona 

Soalheira   

Bobagem   

Estrada   

Figa   

 

4) Leia o trecho abaixo e responda em seu caderno. 
 

―As vezes olho para o lado e vejo meus tios orgulhosos rindo de 

satisfação. Logo eles, que achavam que menina não precisava 

estudar.‖ 

 

a) Anote a opção correta. A palavra em destaque está se referindo a: 

 

 

b) De acordo com o trecho, a palavra meus indica que os tios são de quem? 

c) Você se lembra de outros pronomes que também indicam posse? Quais? 

 

5) Leia o título do livro. 

  

 

• Procure no dicionário o significado das palavras ―ora‖ e ―hora‖. Em 

seguida marque as alternativas adequadas. 

 

Essas palavras têm: 

 

(     ) escrita igual      (     ) pronúncia igual 

(     ) escrita diferente     (     ) pronuncia diferente 

 

Um verbo Um adjetivo Um substantivo 
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6) O trecho da notícia a seguir foi reescrito, de propósito, de forma que algumas palavras 

ficaram no plural e outras no singular. Você consegue descobrir quais são? Anote as 

palavras e faça a correção. 
 

Voluntários fazem casinhas de papelão 

para animais de rua no Distrito Federal 

 

12/07/2017 – Por Lívia Marra 

 

[...] As casinha começou a ganhar as rua e ajudarão os bichinho a se proteger neste inverno, 

mas, segundo Daniel Oliveira, um dos idealizador do projeto, o objetivo é manter a ação em todas as 

época do ano e expandir o alcance. 

A ideia é recente, mas já mostra resultados. Oliveira disse que o projeto nasceu há uma semana. 

Tudo começou com um grupo de WhatsApp, publicado em uma rede social de Santa Maria, e logo 

apareceu voluntários. 

―Tivemos a adesão de 200 pessoa no grupo e de cara já marcamos o primeiro encontro para 

confeccionar as primeiras casinha, que aconteceu na segunda-feira (10). Nesse encontro estiveram 30 

voluntário, e confeccionamos 27 casinhas, que foi distribuídas em três cidades – Santa Maria e Gama, no 

DF, e Valparaíso (GO)‖, afirma. 

Os abrigo foram deixados em paradas de ônibus, terminais rodoviários, hospitais e entrequadras. 

 

Lívia Marra. Voluntários fazem casinha de papelão para animais de rua no DF. Bom pra cachorro. Folha 

de São Paulo. 12 jul. 2017. Disponível em: http://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2017/07/12/voluntarios-

fazem-casinhas-de-papelao-para-animais-de-rua-no-df/.Acesso em 20 jul.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2017/07/12/voluntarios-fazem-casinhas-de-papelao-para-animais-de-rua-no-df/.Acesso
http://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2017/07/12/voluntarios-fazem-casinhas-de-papelao-para-animais-de-rua-no-df/.Acesso
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

EQUILIBRANDO O BASTÃO 

 

 

Material necessário: Bastão de madeira ou cabo de vassoura / rodo.  

 

Equilibrar bastão, além de ser uma arte circense, é uma brincadeira simples e muito fácil 

de ser compreendida. Ela pode ser feita tanto sozinha, quanto com mais pessoas.  

Nessa atividade, devemos observar para que lado o objeto se desequilibra e tentar 

compensar a tendência de queda para mantê-lo equilibrado. Para isto, temos que perceber e 

fazer movimentos que garantam essa compensação. 

Através dessa brincadeira, podemos treinar vários aspectos fundamentais para nosso 

desenvolvimento, tais como: lateralidade, noção espaço-temporal, velocidade de reação, 

sensibilidade óculo-manual, coordenação motora, equilíbrio, concentração, trabalho em 

equipe, entre outros. Boa aula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para a próxima aula (24/08): 

- Fita adesiva ou giz.  

 


