
 
 
 
 
 

 

 

 
Faça a leitura da imagem abaixo. (1,0) 

 
 

 
 
 

1) No centro da imagem, há um grupo de crianças e um adulto. 
 

a) O que as crianças estão fazendo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Elas estão se divertindo? O que indica isso?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Observe o local onde as pessoas estão.  Como ele é?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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d) As crianças são iguais? Se não, indique duas diferenças entre elas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2) Leia o poema e responda às questões a seguir.  (1,0) 

 
A MINHA TURMA 

(Cecília Vicente de Azevedo Alves Pinto) 
                         
A RITA, 
SE ME VISITA, 
TRAZ NA MARMITA 
BATATA FRITA. 
 
O NANDO, 
DE VEZ EM QUANDO, 
SAI COM O BANDO 
DO ZÉ ARMANDO. 
 
O CAIO 
COMPROU EM MAIO 
UM PAPAGAIO 
QUE É PARAGUAIO. 
 
A LINA 
É DANÇARINA, 
USA BOTINA 
ATÉ NA PISCINA. 

 
O ALFREDO 
TEM UM SEGREDO; 
QUANDO TEM MEDO 
MAMA NO DEDO. 
 
O DADO 
QUER SER SOLDADO 
OU MAGISTRADO 
OU DEPUTADO. 

E O RODRIGO, 
QUE É MEU AMIGO, 
NÃO TEM UMBIGO, 
MAS EU NÃO LIGO... 
É PESSOAL 
DE ALTO-ASTRAL; 
BRINCA LEGAL 
NO MEU QUINTAL 

 

a) Qual a nacionalidade do papagaio de Caio? 

____________________________________________________________________________ 

 

b) Lina usa botina até em um lugar onde não se costuma fazer isso. Que lugar é esse? 

____________________________________________________________________________ 

 

c) Complete as frases a seguir escrevendo os números por extenso. 

 

  A palavra que indica a nacionalidade do papagaio de Caio tem ______________ vogais e 

________________ consoantes. 

  A palavra que indica o lugar onde Lina usa botina tem ________________ vogais e 

________________ consoantes. 



3) Copie as palavras em ordem alfabética: (1,0) 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) Complete o texto com as letras M ou N. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Complete o alfabeto com as letras que estão faltando. (0,5 

5) Ditado: (1,0) 

O Ditado será feito de palavras com M antes de P/B e N antes das demais consoantes. 

 

a) _____________________ 

b) _____________________ 

c) _____________________ 

d) _____________________ 

e) _____________________ 

f) _______________________ 

g) _______________________ 

h) _______________________ 

i) _______________________ 

j) _______________________ 

 

 

– Não, disse o prí___cipe. – Eu procuro amigos. Que quer dizer “cativar”? 

– É algo quase se____pre esquecido – disse a raposa. Significa “criar laços” ... 

– Criar laços? 

– Exatame____te – disse a raposa. – Tu não és ai____da para mim senão um garoto 

inteirame____te igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu 

ta_____bém não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 

cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás 

para mim único no mu_____do. E eu serei para ti única no mundo... 

– Começo a co____preender – disse o pequeno príncipe. – Existe uma flor... eu creio que ela 

me cativou... 

 

Trecho do livro “O pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry 

Rodrigo- papagaio- dado- botina- Alfredo- Lina- 
Nando- Caio- Rita- batata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


