
 
 

  
  Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre  

1)  Leia o texto e responda as questões: 1,2,3,4 , 5 e  6. 

 
 

1) O  que  Claúdio  gosta de fazer? 
 
2)  Claúdio é um menino muito: 
 
a)Teimoso 

b) Cuidadoso 

c) Distraído 

 
3)Encontre no texto 03 substantivo comum e 03 substantivo próprio: 

COMUM:_______________/_________________/_____________ 

PRÓPRIO:_______________/_________________/______________ 
  
 
4) Na expressão:  “Coitado de Plutão!”, o ponto de exclamação exprime o sentimento de: 

a) Susto. 

b) Compaixão. 
c) Dor. 
 
 
 
5) Retire do texto uma frase interrogativa: 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno(a):______________________________________ Série: 3°ano/9 

Professora: Fernanda Costa     Data: ____/ ____ / 2020 

Disciplina: PORTUGUÊS 
 



 
____________________________________________________________________________________ 
 
6) Encontre no texto 03 palavras com encontro vocálico e 03 palavras com encontro consonantal. 

Encontro vocálico:________________/____________________/__________________ 

 
Encontro consonantal:__________________/__________________/___________________ 
 

7) Construa uma frase afirmativa. 

__________________________________________________________________________________ 

8) Construa uma frase negativa. 

__________________________________________________________________________________ 

 

9) Construa uma frase exclamativa. 

___________________________________________________________________________________ 

 

10) Construa uma frase interrogativa. 

____________________________________________________________________________________ 

 

11) Coloque R ou RR nas palavras abaixo: 
 
a) __oberto. 

b) Ca___uagem. 

c) Ca___eca. 

d) Pi___ulito. 

e) Bu___o. 

f) ___aposa. 

 
12) Separe as palavras e as classifique em Oxítona, Paroxítona e Proparoxítona: 
 
a) Astronauta: 

b) ópera: 

c) sofá: 

d) Jacaré: 

e) Hipopótamo: 

f) Barco: 

 
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
1) Complete com G ou J: 
 
a) Esto__o 

b)___irassol 

c) A___ulha 

d) Su___jeira 

e) Ho___e 

 

 

 

 
2) Repasse para o substantivo feminino as palavras abaixo: 
 
a) bode= 
b) padrinho= 
c) primo= 
d) cavalo= 



e) pai= 
f) zangão= 
 
3)Passe para o plural as palavras abaixo: 
 
a) pão= 
b) trator= 
c) varal= 
d) vilão= 
e) professor= 
f) cidadão= 
 
4)Coloque U ou L nas palavras abaixo:  
 
a) horríve___ 

b) come___ 

c) contrato___ 

d) imóve___ 

e) lavavé___ 

 
5) Crie um texto informativo( informar algo). 
 
 
6) Crie um texto estilo aviso.( avisar algo). 
 
 
7) Crie um texto em forma de cartaz conscientizando a população. 
 
 
 
 
 
‘Temos que ter coragem para enfrentar os problemas, porque viver é recomeçar todos os dias. 
 Nos encontraremos em breve, bons estudos!’ 
 

  
 
 
 
 

  


