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ESCOLA:________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DE LINGUAGEM  01  – 2º ANO 

 

1) Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O texto é: 

Uma receita       uma fábula 

Uma carta          um bilhete  

b) Para quem foi escrito essa carta: 

  Lucas          Xula    Rafael        Thais 

 

c) Quem escreveu a carta:  

  Rafael         Lucas    Ismael        Thais 

 

d) Onde mora o Lucas?  

Piracicaba         Belo Horizonte 

Curitiba                 Bahia  

Curitiba, 10 de julho de 1997. 

Amigo Rafael 
 

Como vai? Estou com saudades! 

Entrei em férias e gostaria muito que você viesse me visitar. 

Assim, poderemos brincar com os jogos novos que ganhei do papai. 

Também vamos passar um dia no sítio da tia Thaís, onde poderemos andar 

a cavalo e pescar. Imagine que, na última vez que esteve lá, pesque um 

peixão, que a titia preparou no almoço. As noites são muito agradáveis e 

ficamos na varanda contando as estrelas do céu. Você vai adorar! 

Outra novidade são os filhotinhos da Xalá, que nasceram cachorrinho 

para cuidar. 

Espero sua visita em breve. Vamos nos divertir muito. 

Abraços, 

Lucas 



 

 

2) Observe a figura e responda:  

  * Palavra que rima com o nome da figura:  

      ferro            cabide             forro           quente 

                                          * Número de sílabas que tem o nome da figura : 

          1                 2                      3                 4  

 * Sílaba inicial do nome da figura:  

          ca               co                    cho             ro  

* Qual a maneira certa de separar em sílabas o nome da figura: 

 ca  - cho – rro  

 c – achor – ro  

 ca chorr – ro  

 ca- chor – ro  
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ATIVIDADE LINGUAGEM  02 - 2º ANO  

 

1) Leia o texto: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a) Esse texto é 

 uma carta.         um recado.   

 

 um conto.        um bilhete.  

 

b) Quem é o remetente? 

 Revista Veja               José Antônio Souza 

 Van Creveld    São Paulo 

 

c) Quem é o destinatário? 

 Revista Veja               José Antônio Souza 

 Van Creveld    São Paulo 

 

 

parabenizar 



 

 

 

d) Conte a quantidade e depois separe as sílabas das palavras:  

 

 revista   ___________________________________ 

 homem  ___________________________________ 

 redação   ___________________________________ 

 financeira  ___________________________________ 

 

e) Marque a palavra que rima com o nome da figura: 

 
 

  redação   revista   pato    pavio 
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ATIVIDADE LINGUAGEM  03 - 2º ANO  

Leia o texto: 

Ayrton Senna da Silva 
Foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, três vezes campeão 
mundial, nos anos de 1988, 1990 e 1991. Em 1993. 
Senna morreu em um acidente no Autódromo Enzo e 
Dino Ferrari, em Ímola, durante o Grande Prêmio de San 
Marino de 1994. Está entre os pilotos de Fórmula Um 
mais influentes e bem-sucedidos da era moderna e é 
considerado um dos maiores pilotos da história do 
esporte. 

 
1) Esse texto é 
 
  carta     anuncio 

  bilhete    biografia 

2) Encontre no texto palavras com:  
 
1 sílaba________________________  3 sílabas_____________________ 

2 sílabas_______________________  4 sílabas_____________________ 
 

3) Marque um x na opção que está escrito corretamente: 

AyrtonSenna foi piloto de formula1. 

 Ayrton Senna foi piloto de formula 1. 

 Ayrton Senna foi piloto de formula1. 

 

4) Escreva o que acontece na imagem.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piloto_%28automobilismo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_F%C3%B3rmula_1_de_1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_de_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Enzo_e_Dino_Ferrari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Enzo_e_Dino_Ferrari
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dmola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_de_San_Marino_de_1994_%28F%C3%B3rmula_1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_de_San_Marino_de_1994_%28F%C3%B3rmula_1%29
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ATIVIDADE LINGUAGEM 04  - 2º ANO  

 

Você já sabe o que é escrever ou ter uma biografia? 

 

Agora você vai escrever a sua biografia, respondendo o roteiro. 

Nome:____________________________________________________ 

Data de nascimento:__________________  Local:_________________ 

Fatos interessantes acontecidos com: 

- 1 e 2 anos________________________________________________ 

- 3 e 4 anos________________________________________________ 

- 5 e 6 anos________________________________________________ 

 

O que você mais gosta de fazer? 

- em casa__________________________________________________ 

- aos sábados______________________________________________ 

- na escola_________________________________________________ 

- nas férias_________________________________________________ 

 

Marque o que você mais gosta de fazer: 

 

cantar     brincar    pintar 

escrever     contar casas   desenhar 

ficar no computador   ver televisão   passear 

ver o céu estrelado   nadar    ler



 

 

2) Complete as rimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3). Correspondam as palavras que rimam: 

 

(1) botão     (    ) rato 

(2) mola      (    ) dente 

(3) pente     (    ) violeta 

(4) dado     (    ) balão 

(5) carro     (    ) bola 

(6) pato     (    ) lençol 

(7) borboleta    (    ) jarro 

(8) sol     (    ) nado 

 

 

 

 

 

_____________________ com __________________________ 

_____________________ com __________________________ 

_____________________ com __________________________ 

_____________________ com __________________________ 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 05  - 2º ANO  

 

1) Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O texto que você leu é: 

Poema        Carta 

Noticia              Piada  

b) De quem fala o texto?  

Foca Filó               Foca Jiló  

Foca Cirilo                     Foca Filé  

c) Qual a primeira palavra do texto?  

Isto      Dia 

Esta      Foca 

  

 



 

 

d) O que a foca aprendeu além de nadar? 

jogar       cantar 

pular     andar  

 

2) Retire as palavras do quadro e escreva ao lado de suas rimas:  

 

 

Filó____________________________________      

Filé____________________________________      

Nadar__________________________________     

Folia ___________________________________ 

     

3) Observe o desenho e escreva uma frase:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Escreva do texto palavras com duas sílabas:  

 

 

 

 

café – forró – dia – dançar 
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ATIVIDADE DE LINGUAGEM  06 – 2º ANO 

1) Leia o texto e adivinhe o que é. 

 

1 sílaba________________________       3 sílabas_____________________ 

2 sílabas_______________________       4 sílabas_____________________ 

 

3) Marque um X onde a mesma palavra está escrito duas vezes: 

 

a)       ribeirão – pimentão 

b)       sapo – papo 

c)             redondinho – redondinho 

d)             filhotinho - ligeirinho 

 

2) Encontre palavras no texto com: 

 

 

 



 

 

3) Marque um x na opção que está escrito corretamente: 

 

a)     Omeu paitem um bompapo. 

b)    Omeupai temumbompapo. 

c)    O meu pai tem um bom papo. 

 

4). Vamos brincar de advinha? 

Escreva uma advinha que você já conhece ou foi ditado pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 07  - 2º ANO  
 

 

 

01. Responda: 

 a) Como é o cão Mussum? 

__________________________________________________________________ 

b) Onde Mussum deixa seu osso? 

__________________________________________________________________ 

c) Condessa leva o osso para: 

(   ) a cama.  (   ) a casinha   (   ) a almofada 



 

 

2) Separe e conte as sílabas das palavras: 

Mussum   

Osso   

Assustador   

Assanhado   

Sossegado   

Condessa   

 

3) Escreva a frase corretamente: 

* Lembre-se que a frase precisa de espaçamento e pontuação. 

 

Nacasamoralarissamussumecondessa 

 

__________________________________________________________________ 

 

4) Pesquise e escreva as palavras que rimem com 

Osso ____________________________________ 

Pequinês________________________________ 

Casinha_________________________________ 

Chão____________________________________ 

 

5) Escreva o que se vê na figura: 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 08  - 2º ANO  
 

                                        A NETA DE DONA ZELi 

Zenalde é uma beleza de menina! 

Ela é a neta mais nova de dona Zeli. 

Zenaide já fala mamãe, papai e vovó. 

Ela é uma menina esperta. Tem cabelo anelado e 

olhos azuis.  

Dona Zeli cuida de sua neta porque a mãe de 

Zenaide tem um salão de beleza e precisa trabalhar. 

É por isso que Zenaide é tão apegada à sua avó! 

(Graça  Boquet) 
 

1) Responda:  

 

a) Qual título do texto? 

__________________________________________________________________ 

 

b) Qual o autor do texto? 

_________________________________________________________________ 
 

 

2) De acordo com o texto, marque um  x  nas respostas corretas.  

 

a) O que Zenaide é de dona Zeli? 

         neta    filha   amiga 

 

b) Ela  já sabe falar: 

     papai, mamãe.     mamãe, papai e vovó 

     vovó e vovô      mamãe e vovó 

 

c) Zenaide é a neta: 

    mais bela     mais nova    mais velha 



 

 

3) Marque a opção que está escrita corretamente:  

 

  Zenalde é uma belezademenina! 

  Zenalde éuma belezade menina! 

  Zenalde é uma beleza de menina! 

  Zenaldeéumabelezademenina! 

 

4) Escreva a última frase do texto. 

 

__________________________________________________________________ 

 

5) Observe a última frase! 

Escreva uma palavra com quatro sílabas. 

Indique quantas letras tem essa palavra. 

 

 

___________________________________________ 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 09  - 2º ANO  
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ATIVIDADE LINGUAGEM 10  - 2º ANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTO 
NÚMERO 

DE 

LETRAS 

NÚMERO 

DE 

SÍLABAS 

SEPARAÇÃO DE SÍLABAS 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 11  - 2º ANO  

 

Leia a tirinha com bastante atenção. 

 

 

 

 
 
 
 
 
1) Este gênero textual é: 
 

Carta 

Receita 

Tirinha 

fábula 

 

2) Onde acontece a cena em que o Chico Bento está? 

{ 

                Na esquina da rua 

       Dentro de casa 

  Numa pracinha 

  Num sítio 
 

3) O animal que está em questão neste diálogo é o 
 

             Macaco     boi    cavalo 
 

4) O assunto principal do texto é 
 

um passeio no sítio. 

falta de conhecimento sobre o assunto de gado. 

boi sem cabeça. 

o exibimento do mesmo.  

  

 

MEU PAI TEM OITOCENTAS 

CABEÇAS DE GADO! 

E O SEU? 

O MEU PAI SÓ TEM UM BOI, 

MAS ELE TÁ INTARNHO! 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 12  - 2º ANO  

 

Leia a tirinha com bastante atenção. 

 

 

 

 

1) Além do Chico Bento, quem é o outro personagem do texto? 

   supervisora 

   professora 

diretora 

eventual 

 

2) No primeiro quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento? 

{ 

                felicidade 

       surpresa 

  tristeza 

  medo 
 

3) O animal que está em questão neste diálogo é o  
 

               casa     rua    sala de aula 
 

4) O assunto principal do texto é (D18) 
 

a amizade com a professora. 

o cumprimento com dever de casa. 

a esperteza de Chico Bento. 

a educação de Chico Bento.  

 
FESSORA! A SINHORA IA MI  

CASTGÁ PUR ARGUMA COISA 

QUE EU NUM FIZ? 

 CLARO QUE  
NÃO CACO! 

 NO BEM FESSORA PROQUE 
EU NUM FIZ A LIÇÃO DI CASA 
HOJI! 
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ATIVIDADE LINGUAGEM 13  - 2º ANO  

 
Leia o texto 

 
 

1) O assunto do texto é... (D18) 

a)            reclamar de notas        c)           mostrar sua nota  

b)            reclamar da professora           d)           reclamar da aula  

 

3) Qual o gênero deste texto? (D21) 

a)            um conto              c)           uma receita  

b)           um poema             d)           uma tirinha. 

 

4) Do que o aluno estava reclamando? (D13) 

a)            de sua nota               c)            de um colega 

 b)           de sua tarefa          d)           de uma menina. 

 

5) Por que o aluno estava reclamando de sua nota? (D13) 

                

_______________________________________________________________ 

  

 



 

 

 

6) Escreva frases com as palavras abaixo: 

 

Crianças - direito - nota – absurdo. 

      

__________________________________________________________________ 

      

_____________________________________________________________________________ 

      

_____________________________________________________________________________ 

      

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


