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1º ROTEIRO SEMANAL DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CAPÍTULO 1 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
 
I) Os aspectos linguísticos, são retomados neste capítulo com conceitos importantes e básicos para o estudo 
da sintaxe e morfossintaxe, demostrando características de frase, oração e período. 
 
II) Leitura das páginas: 07 até 13. 
 
III) Revise o conteúdo do caderno e os exercícios do livro. 
 
Sugestão de videoaula: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR_Ou01WsK0&list=PLALbsbC3WIqKWtTQPzyA7Pc9jZn_FN9e8 
 
 
IV) Reflexão sobre a língua, aspectos da pontuação, leitura das páginas: 24 até 27. 
 
V) Sugestão para vídeo aula 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9tdpcfdr244 
 
 
VI) Reflexão sobre conceitos e sobre sílaba tônica. Leitura das páginas 28 até 31. 
 
VII) Sugestão de videoaula 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU 
 
 

CAPÍTULO   2 - ENTRE HISTÓRIAS POPULARES E AVENTUROSAS 
 
 
Neste capítulo, vamos estudar a características e a importância das classes gramaticais, que com põem o 
sintagma nominal. 
 
I) Indicação de leitura das páginas: 12 até 15; 29 até 35. 
 
II) Seguem algumas sugestões de vídeo aula 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RfK4e1uuZJ4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ogNorpHYT0 
 
 
III) Ao final dessas atividades, façam o exercício das páginas 67, 68 e 69; 77, 78 e 79. 
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REVISÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo: 

 

O PROBLEMA ECOLÓGICO 

 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus 

tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau 

de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. 

Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da 

existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão 

às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a 

poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que 

chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem 

vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. 
 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

 

01 Segundo o Texto, o cientista americano está preocupado com o que? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

02 Para o autor, a humanidade precisa de que? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

03 Da maneira como o assunto é tratado no Texto, é correto afirmar que o meio ambiente 

está degradado? Porque? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

04 A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” (l. 4 – 5) quer 

dizer que o cientista é? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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05 Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em consideração 

o discurso por elas apresentados: 

 

a) Nossa! Que dia belo! ______________________ 

b) Preciso revelar-lhe um grande segredo. ___________________ 

c) Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. ___________ 

d) “E agora, José? _______________ 

e) Durante a viagem, visitamos lindos lugares. ___________________ 

f) Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. ________________ 

 

06 Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos e de acordo com a  

quantidade de orações identificadas, classifique os períodos em simples ou compostos. 

 

a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. 

_______________________________________________________________ 

 

b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman. 

_______________________________________________________________ 

 

c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 

_______________________________________________________________ 

 

d) A minha vizinha me emprestou esse livro. 

_______________________________________________________________ 

 

e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 

_______________________________________________________________ 

 

07 Na tirinha abaixo há duas palavras oxítonas acentuadas e uma proparoxítona. Identifique-as e 

copie na linha abaixo: 

 

 
 

Oxítonas __________________ , _____________________ 

 

Proparoxítona _________________________ 

 



08 Reescreva a frase, corrigindo os equívocos de acentuação: 

 

Sábado vou à feira comprar pêixe e abóbora para fazer aquela receita. 

__________________________________________________________________________ 

 

09 Organize os sintagmas em ordem direta: 

do passeio- garotos- os- gostaram 

________________________________________________________________________ 

 

10 Indique o núcleo do sintagma nominal das sentenças abaixo: 

a) Meu amigo recebeu a premiação. _______________________ 

b) O garoto é esperto.____________________________________ 

c) Os alunos apresentaram os trabalhos._____________________ 

d) A virtude é uma característica humana.____________________ 


