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 Vamos pensar na escrita das palavras terminadas com “L” ou “U”. 

Repare no som final das palavras do quadro: 

 

legal imoral normal carnaval 

berimbau mingau degrau sarau 

 

Reparou que são idênticos? 

Para que você compreenda essa questão, aí vão algumas dicas...  

  

Veja o que acontece com o plural das palavras terminadas com “l”:  

legal – legais imoral - imorais normal - normais 
carnaval- 
carnavais 

 

Agora veja o plural das palavras que terminam com “u”:  

berimbau - 
berimbaus 

mingau - 
mingaus 

degrau - degraus sarau - saraus 

 

Logo, temos uma regra:  

 

 

 

 

  

 

 Agora, leia um trecho do poema de Vinícius de Moraes e complete as 

palavras com L ou U, lembrando-se da regra que acabamos de estudar:  

 

O GIRASSO _____ 

 

Sempre que o so _____ 

Pinta de ani _____ 

Todo o cé _____ 
O girasso _____ 
Fica um genti _____ 
Carrosse _____ (...) 
 

— Vamos brincar de carrosse_____, pessoa_____ ? 
— Marimbondo não pode ir que é bicho ma_____ ! (...) 
 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-girassol - Acesso 

em 17/04/2020 

 Palavras que no plural terminam em “is” são escritas com “l” no singular; 

 Palavras que no plural terminam em “us” são escritas com “u” no singular. 
 

OBSERVAÇÃO: VOCÊ PODE ESCREVER AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO  
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 Reescreva o trecho do conto “Alice no país das maravilhas” de Lewis 

Carroll, utilizando-se da letra cursiva e dos sinais de pontuação 

necessários para que haja compreensão na leitura. 

 

[...] ASSIM QUE CHEGOU AO JARDIM VIU O COELHO BRANCO A 

PASSAR MUITO APRESSADO ALICE CORREU ATRÁS DELE E 

PERGUNTOU ONDE VAIS TÃO APRESSADO AO QUE O COELHO 

RESPONDEU NÃO TENHO TEMPO PARA CONVERSAS A RAINHA 

DE COPAS ESTÁ À MINHA ESPERA E PARTIU CORRENDO 

ANTES QUE ALICE O PUDESSE SEGUIR 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 Leia as fábulas abaixo para responder as questões da próxima 

página: 

  
 TEXTO 1: O LOBO E O BURRO  

 
 

        Um burro estava comendo quando viu um 
lobo escondido espiando tudo que ele fazia. 
Percebendo que estava em perigo, o burro 
imaginou um plano para salvar a sua pele.  

       Fingiu que era aleijado e saiu mancando com 
a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o 
burro todo choroso contou que tinha pisado num 
espinho pontudo.  

       — Ai, ai, ai! Por favor, tire o espinho de 
minha pata! Se você não tirar, ele vai espetar sua 
garganta quando você me engolir.  

        O lobo não queria se engasgar na hora de 
comer seu almoço, por isso quando o burro 
levantou a pata ele começou a procurar o 
espinho com todo cuidado. Nesse momento o 
burro deu o maior coice de sua vida e acabou 
com a alegria do lobo.  

        Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, 
o burro galopava satisfeito para longe dali.  

        Cuidado com os favores inesperados. 

 

TEXTO 2: O LOBO E O BURRO 
  

Certa vez um velho burro, 
Pelo campo pastava. 

Enquanto um lobo faminto 
Escondido observava. 

  
O burro então percebeu, 
O lobo no meio do mato 

E sabendo do perigo, 
Um plano bolou bem rápido. 

  

Saiu mancando com dificuldade, 
Fingindo estar machucado. 

O lobo apareceu de mansinho 
Tentando ser bem educado. 

  
- Ai, ai, ai .... Que Deus me ajude! 

Disse o esperto burrinho, 
Espetei a minha pata, 

Preciso tirar este espinho!! 
  

- Me ajude, senhor lobo! 
Uma tragédia pode acontecer, 

Se me comer com este espinho, 
Pode engasgar e até morrer. 

  
O lobo muito preocupado, 

O espinho começou a procurar, 
Distraído não percebeu, 
Que um coice ia ganhar. 

  
Foi um coice tão forte, 

Que o lobo desacordou. 
Enquanto isto o burro esperto 

Pro meio do mato entrou. 
  

Ao acordar ainda tonto. 
Sem entender o acontecido, 

O lobo então percebeu 
Que pelo burro foi surpreendido! 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001614.pdf - Acesso em 17/04/2020 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001614.pdf
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1) As fábulas lidas referem-se à mesma história? Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Compare as fábulas, escritas em prosa e em verso, e responda: a 

moral é a mesma? Comente. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3) Na fábula em verso, não aparece moral escrita, mas mesmo 

assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Para responder, 

utilize seus conhecimentos sobre as características das fábulas.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4) Crie uma moral para a fábula em verso. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 Leia o trecho da notícia abaixo para responder as questões da próxima 

página. 

 

Atividade de Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notícia na íntegra: https://www.otempo.com.br/brasil/coronavirus-desafia-sustentabilidade-com-

acumulo-de-lixo-caseiro-e-hospitalar-1.2319413 - Acesso em 17/04/2020 

Coronavírus desafia sustentabilidade  
com acúmulo de lixo caseiro e hospitalar 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais estima que as medidas 
de isolamento social devem causar um aumento de 15% a 25% na produção de resíduos sólidos. 
Por FOLHAPRESS 

01/04/20 - 11h30 

 

O maior tempo gasto dentro de casa para combater a expansão do novo coronavírus tem uma 
consequência prejudicial para o ambiente: o aumento da produção do lixo doméstico, boa parte 
dele composta por plástico, papel e papelão de embalagens de produtos e pacotes comprados 
pela internet. 

A Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) 
estima que as medidas de isolamento social devem causar um aumento de 15% a 25% na 
produção de resíduos sólidos (lixo orgânico e reciclável) nas residências. O lixo hospitalar deve 
crescer de 10 a 20 vezes, segundo a entidade. 

"Em um primeiro momento, com a queda no movimento, percebemos uma diminuição na 
geração de resíduos. Mas em seguida há uma mudança nos hábitos dentro de casa. Com o 
fechamento do comércio, aumentam compras online, que costumam chegar com muita 
embalagem, e cresce a produção de resíduos", diz Carlos Silva Filho, diretor-presidente da 
Abrelpe. 

A recomendação de Silva Filho é que as empresas usem o bom senso para diminuir ao mínimo 
possível a quantidade de embalagem em seus produtos. O consumidor, por outro lado, deve 
ficar atento para escolher os itens que vão produzir a menor porção de lixo. 

A coleta seletiva é uma das principais maneiras de evitar piores consequências para a 
natureza. A paralisação desses serviços, porém, já acontece em algumas cidades. 
Em São Paulo, por exemplo, funcionam apenas as centrais mecanizadas de triagem para 
separar o lixo, sem o trabalho manual. Em nota, a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana) disse que os serviços de coleta comum e seletiva operam normalmente na cidade. 

Silva Filho lembra que alguns cuidados devem ser adicionados na hora de separar o lixo em 

casa, principalmente quando há a suspeita de que algum dos residentes esteja contaminado 

com o novo coronavírus. Nesse caso, a orientação é que o lixo reciclável seja descartado com 

o lixo orgânico, com uma proteção extra (um revestimento duplo de saco plástico, por exemplo) 

para evitar contaminação. 
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1) Segundo a notícia, as medidas de isolamento social, necessárias 

para combater o novo Coronavírus, deverão causar um aumento na 

produção de lixo (resíduos sólidos). Por que isso acontecerá? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Enquanto consumidores, o que nossas famílias devem fazer para 

diminuir a quantidade de lixo produzido em casa?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3) Qual é uma das principais maneiras, citada na notícia, de se 

evitar que a natureza sofra com o acúmulo de lixo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4) Se houver em casa uma pessoa suspeita ou contaminada pelo 

novo Coronavírus, quais são as orientações recomendadas na 

separação do lixo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 Reescreva o texto a seguir, substituindo as palavras grifadas por outras 

equivalentes, para assim evitar repetições desnecessárias. Verifique quais 

palavras você pode usar dentre aquelas que estão no banco de palavras 

abaixo. Você pode ainda decidir se quer deixar de usar palavras, caso 

entenda que o leitor poderá facilmente entender a que se refere a 

informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Texto adaptado de:  https://www.peritoanimal.com.br/curiosidades-sobre-o-elefante-20931.html - 
Acesso em 18/04/2020. 

Banco de palavras:  

Ele / eles / esses animais / esses gigantes / aqueles animais / 

os mamíferos / essa espécie de mamífero 
 

Você sabia que... 

 Os elefantes são os maiores mamíferos do planeta que vivem sobre a crosta 

terrestre. Os elefantes só são superados em peso e tamanho por alguns gigantescos 

mamíferos marinhos que habitam os oceanos. 

 Existem duas espécies de elefantes: o elefante africano e o elefante asiático, com 

algumas subespécies que habitam diferentes habitats. Entre as curiosidades sobre os 

elefantes mais interessantes é que os elefantes são conhecidos por serem animais que 

trazem boa sorte.

OBSERVAÇÃO: VOCÊ PODE ESCREVER AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO. 
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