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Língua Portuguesa 

Leia o texto. 

  Os amigos inseparáveis 

 Estes são Pedro e Sofia. Eles estudam na mesma 

escola desde o berçário e já estão no 3º 

ano. 

 Os dois estão sempre juntos em 

sala de aula e nas aulas de educação 

física, no pátio. 

 Hoje a professora de Educação 

Física, fez uma brincadeira de correr 

com a perna amarrada à do amigo, e 

mais uma vez, estão eles juntos. 

 Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida 

quando de repente, a menina cai. Mas Pedro nem importou 

em ganhar, foi logo acudir a amiga com todo carinho do 

mundo. 
                                                   Isabel Cristina S. Soares 

----------------------------------------------------------------- 

1 – Numere os parágrafos. 
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----------------------------------------------------------------- 

4 – Responda: 

a) Desde quando as crianças estudam juntas? 

___________________________________________

___________________________________________ 

b) Onde acontecem as aulas de Educação Física? 

___________________________________________ 

----------------------------------------------------------------- 

5 – Numere os fatos de acordo com os acontecimentos no 

texto. 

(    ) Sofia caiu e eles perderam a corrida. 

(    ) Os dois amiguinhos estudam na mesma escola. 

(    ) Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida. 

(    ) Estas crianças são Pedro e Sofia. 

(    ) Hoje, na aula de Educação Física, a brincadeira foi a 

de pernas amarradas ao amigo. 

2 – Qual é o título do texto? 

__________________________________________ 

---------------------------------------------------------------

3 - Que outro título você daria ao texto? 

__________________________________________
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 (   ) auxiliar; socorrer; ajudar. 

 (   ) rir; fazer gracejos. 

----------------------------------------------------------------- 

7 - Você tem uma amizade igual a dessas crianças? Escreva 

um recado carinhoso pra ele ou ela, no espaço abaixo. 

 

8 - Retire do texto: 

a) Dois substantivos próprios: 
 

b) Um substantivo comum: 

c) Uma palavra polissílaba: 

6 – Marque a resposta certa: 

a) Na frase: “Mas Pedro nem importou em ganhar, foi logo 

acudir a amiga com todo carinho do mundo”, a palavra 

grifada significa: 

(   ) gritar; xingar; aborrecer. 


