
Goiânia, _____ de maio de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

Atividade de fixação de  Língua Portuguesa, História e Geografia 

 

 

 

 

 

    1- Leia o poema e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o título do poema? 

> Orientações para a atividade: 

- Escreva o seu nome completo. 

- Começo de frase sempre use letra maiúscula. 

-Retome a pergunta para responder. 

 

 

 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

      b)Escreva o nome da autora do poema: 

      _______________________________________________________________  

     c)Escreva duas rimas do poema: 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      d) Retire do poema duas palavras com três sílabas e forme uma frase com      

cada uma. 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

    

     2- Complete o alfabeto com as letras faltosas: 

   A-B-____ -D-E- F-G-____-I-J-_____-K-L-M-____-O-P 

   Q-_____-S-T-____-V-_____-X-____Z. 
  3-  Observe as palavras e complete o quadro. 

      

    

 

 

 

 

     4- Faça uma frase com cada palavra do exercício anterior:          

    

Afirmativa:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Nome 

Número de 
letras 

Número de 
vogais 

Número de 
consoantes 

Número de 
sílabas 

 
Casamento 

    

 
Carneiro 

    

 
Pardal 

    



Exclamativa:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Interrogativa:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     5- Complete as frases com as palavras do quadro: 

 

 

   a) Quando vemos algo de cima, temos uma visão_________________________ 

   b) Quando vemos a parte de cima e um pouco do lado, temos uma visão 

   ______________________ 

   c) Quando vemos a parte da frente de algo, temos uma visão________________ 

   e) Os bairros com mais casas, são os bairros_____________________________ 

   f) Os bairros que tem mais lojas, são os bairros___________________________ 

   g) Os bairros com muitas fábricas, são os bairros_________________________ 

 

  6- Escreva o nome de cinco serviços que sua família paga por ele, mas não o leva 

de forma concreta para casa. 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

     7- Observe o calendário do mês de maio de 2020, e responda: 

 

 

 

 

 

 

     

oblíqua – frontal – vertical – industriais – comerciais - residenciais 



  

 a) Pinte de verde todos os sábados do mês. 

 b) Um ano tem ______ meses, são:_____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________. 

 c) Quais são os dias da semana? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

  8- Escreva o nome de dois documentos pertencentes a você e escreva a história 

de cada um deles. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Você tem um potencial incrível!!! Acredite em você! 


