
              
 

 

 

REVISÃO PARA O TAB DE PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo e responda. 

É verdade que o pum das vacas aumenta o efeito estufa? 

 É, sim! Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, um gás que contribui 

com 23% do efeito estufa e é 21 vezes mais ativo que o gás carbônico na retenção dos raios solares 

que aquecem o globo! No Brasil, os rebanhos de bovinos e outros ruminantes (cabras, ovelhas, 

búfalos...) são responsáveis por 90% do metano gerado no país – no mundo, esse índice cai para 

28%. O gás é produzido por bactérias do rúmen ( uma das quatro cavidades do estômago dos 

bichos), que ajudam a retirar a energia dos alimentos que o gado come. 

 O mais curioso é que a maior parte dos gases não sai estrondosamente pelo ânus do bicho, 

mas pela boca, como se fosse um arroto, junto com a respiração. Mas, antes que alguém resolva 

dar nome aos bois e mandar as vacas para o brejo por causa do efeito estufa, vale lembrar que o 

maior responsável pelo excessivo aquecimento global é o gás carbônico emitido por fábricas e 

carros. “No caso dos ruminantes, dá para reduzir a emissão de metano mexendo na dieta dos 

animais e diminuindo o tempo para o abate”, afirma o agrônomo Sergio Raposo, em Embrapa. 

Bufando e andando 

Ruminantes emitem 28% do metano produzido no mundo 

Fontes produtoras de metano no planeta 

Animais ruminantes – 28% 

Gás natural – 15% 

Aterros – 13% 

Cultivo de arroz – 11% 

Esgoto – 10% 

Outros – 23% 

Fonte: Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC). MUNDO 

ESTRANHO. É verdade que o pum das vacas aumenta o efeito estufa? 

1. O objetivo desse texto  

a) contar uma história. 

b) apresentar uma informação. 

c) defender uma opinião da autora. 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno (a): _______________________________________________ 
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d) orientar o leitor. 

 

2. Pelas características apresentadas, podemos afirmar que o texto “É verdade que o pum das 

vacas aumenta o efeito estufa?” é:  

a) um conto. 

b) uma reportagem. 

c) um artigo de divulgação científica. 

d) uma notícia. 

3. Na fonte que traz a informação do texto, vemos o nome de uma revista. Qual é o nome da 

revista? 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Qual é o fenômeno apresentado nesse texto? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Das fontes produtoras de metano no planeta, qual é a mais poluente? E qual sua porcentagem 

de poluição? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

GRAMÁTICA 

 

 Leia e responda. 

 

6. As frases utilizadas pelo Calvin nos 1º, 2º e 3º quadrinhos são tipos de frases: 

(A) optativas   

(B) explicativas.   

(C) interrogativas.   



(D) negativas. 

 

7. No último quadrinho, percebemos que Calvin: 

 (A) não conseguiu ir à escola pela manhã.  

(B) ficou satisfeito com sua rotina escolar.  

(C) ficou doente e teve que ir ao médico.  

(D) continuou insatisfeito com sua rotina. 

  

8. Desembaralhe as palavras de modo a montar as frases corretamente. Depois, faça um desenho 

que represente a frase e classifique-as em declarativa ou optativa. 

 

a. loja tinha Aquela tingidas rosas azul de. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

b. praia Augusto no foi à domingo. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

c. muitos esquilos árvore naquela Havia 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

d. compraram Todos para o ingressos teatro. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

e. cadeira A sala da quebrou ontem. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

9.  Agora, no círculo abaixo há as sílabas de duas palavras diferentes embaralhadas. Descubra 

quais são as palavras, escreva-as corretamente e faça um desenho para representar cada uma 

delas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Agora, utilize as palavras da questão anterior e crie frases imperativas e interrogativas. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Marque V para a afirmação verdadeira e F para a afirmação falsa, de acordo com a utilização 

correta do sinal de pontuação. 

(        ) Usamos o sinal de exclamação para indicar pergunta. 

(        ) A vírgula é usada para que a frase escrita seja lida e interpretada corretamente. 

(        ) O ponto-final indica que terminou uma frase. 

(        ) As aspas são usadas só na língua portuguesa. 

(        ) Usamos o ponto de interrogação para indicar pergunta. 

 

12. Leias as palavras abaixo e as utilize para completar as frases abaixo. 

Averiguou – iguais – Paraguai – saguão – Uruguai 

a) Todos dizem que irmãos gêmeos são _____________, mas sempre existe alguma diferença. 

b) O delegado _______________ as provas e solucionou. O caso. 

c) Quem nasce no ________________ é paraguaio.  

d) O _______________ do meu prédio é todo feito de mármore. 

e) Parrilla é um prato típico do __________________. 

13. Todas as palavras que você usou para completar a questão anterior são classificadas como: 

a) Ditongo 

b) Hiato 

c) Tritongo 

 

  

LO 

CA 

VA 

CA 

VA 



 Atenção! Algumas palavras apresentam três vogais juntas na mesma sílaba, mas não são 

classificadas como tritongos, como a palavra fiquei. Sabe por quê? Porque não pronunciamos o 

som da letra U. Isso também acontece em outras palavras.  

14. Leia as dicas e descubra outras palavras que, assim como a palavra fiquei, não são tritongos. 

Em seguida, faça um desenho para representar. 

a) Come-se com a goiaba, é conhecido como “Romeu e Julieta”. 

 

 

 

 

b) Quem mexe com fogo corre grande risco de ter: 

 

 

 

 

c) Fica abaixo da boca e geralmente “cai” quando ficamos surpresos. 

   

 

 

 

15. Escreva o plural das palavras que terminam em m. 

a) armazém: __________________________ 

b) viagem: ___________________________ 

c) folhagem: __________________________ 

d) batom: ____________________________ 

d) álbum: ____________________________ 

16. Separe as palavras em sílabas e classifique-as em ditongo, tritongo ou hiato. 

Saída   

Aula   

Desiguais   

Dinheiro   

Degrau   

Joelho   

Etiqueta   

 

 

 



17. Identifique o tipo de frase, relacionando as colunas.  

 (1) Declarativa                                (    ) Venha almoçar, Henrique. 

(2) Optativa                                     (    ) Gosto de ler histórias de suspense.  

(3) Interrogativa                             (    ) Tomara que tudo dê certo. 

(4) Exclamativa                               (    ) Você já fez a lição de hoje?   

(5) Imperativa                                 (    ) Como você está bonita! 

18. Observe as imagens a seguir e escreva o nome delas na tabela, de acordo com a letra inicial. 

                       
https://pixabay.com/pt/photos/cubos-de-gelo-gelo-frio-congelados-3506782/ 

https://pixabay.com/pt/photos/giz-desenho-art%C3%ADstica-artes-1869492/ 

 

              
https://pixabay.com/pt/photos/safari-jipe-ve%C3%ADculo-offroad-382383/ 

https://pixabay.com/pt/illustrations/arthrocalman-a-osteoartrite-joelho-2384253/ 

 

COMEÇAM COM G COMEÇAM COM J 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE REDAÇÃO 

  Interpretar informações corretamente nos leva a imaginar. Quando lemos sobre uma 

história, imaginar como são os personagens e criar imagens mentais sobre o lugar e o que eles 

fazem é um ótimo recurso para interpretar.  O uso de imagens mentais ajuda a entender o texto e 

melhora a interpretação.  

19. Leia os textos abaixo, imagine as imagens mentalmente e faça um desenho para representá-las. 

Em seguida, enumere a ordem dos parágrafos dos textos. 

https://pixabay.com/pt/illustrations/arthrocalman-a-osteoartrite-joelho-2384253/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A senhora idosa, de coque bem 

arrumado e primoroso vestido com 

estampas florais morava em uma cabana 

no alto da montanha. 

   Era uma cabana simples, com 

algumas flores cultivadas próximas à 

porta. O telhado tinha telhas longas e 

escuras e as paredes eram pintadas de 

um amarelo pálido.  

  Uma cerca bem branca rodeava a 

casa, protegida por um simpático, mas 

valente cão muito peludo. 

   Todos os dias a senhora sentava 

no banco à frente da casa, para escrever 

o que seria seu próximo livro. 

 

.  

     As girafas comemoravam seu 

aniversário de namoro! 

     Uma delas usava uma gravata 

borboleta verde, com bolinhas laranjas. A 

outra, um lindo chapéu rosa com um 

laçarote lilás e branco, que trazia uma 

rosa bem delicada ao meio. 

      Queriam comemorar da mesma 

forma que se conheceram. Foram ao 

parque com seus patins e juntas 

patinaram com gosto na pista de 

patinação improvisada.  

       Se divertiram muito e ao final de 

sua bela “dança” de patinação, vários 

animais presentes aplaudiram a linda 

mostra de amor que as girafas deram a 

todos. 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Agora, faça o contrário, observe a imagem e crie uma pequena narrativa. Organize suas ideias 

em parágrafos. Capriche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

     Hugo criou coragem e abriu a porta 

da casa abandonada. A porta rangeu e 

teias de aranha se soltaram com o 

movimento. 

     Lá dentro, tudo muito empoeirado 

e sujo. Alguns móveis estavam cobertos 

por lençóis. Havia um relógio de pêndulo 

que fazia um barulho cadenciado.  

       Conforme Hugo andava, o som 

de seus passos ecoava pela casa. A sala 

era ampla e continha duas portas que 

davam para outros cômodos, à esquerda 

e à direita e também uma escada ao 

centro, que dava para o piso superior. 

.  



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom estudo!! 


