Márcia

4º

PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – I BIMESTRE

1. LEIA os textos a seguir.
Texto A

A História das Marchinhas de Carnaval
A primeira música reconhecida como marcha de carnaval foi “Abre Alas”, composta
pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga, em 1889, para o cordão carnavalesco Rosa
de Ouro. O auge desse gênero musical aconteceu anos depois, entre as décadas de 1920
e 1960, mas isso não quer dizer que as músicas foram esquecidas com o tempo. Os
sucessos de um ano eram repetidos nos próximos carnavais e até hoje embalam várias
festas pelo país.
Disponível em https://blog.saraiva.com.br/a-historia-das-marchinhas-de-carnaval/ Acesso em 05de março de 2018. (Adaptado).

Texto B
Luz de fantasia

Não é fácil ter um sonho
Feito só de poesia
Cheio de imaginação
De esperança e alegria.

Sonho de felicidade
De emoção e de folia
De surpresa e novidade
Feito luz de fantasia
Sonho assim faz bem à vida
Sonho assim é necessário
Quero um desse de presente
Para o meu aniversário!
AZEVEDO, Ricardo. Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais! São Paulo: Moderna, 2007,

I. ESTUDANDO OS GÊNEROS TEXTUAIS.
1. Classifique os textos que você leu, em relação ao gênero textual:.
Texto A:_________________________________________________________________
Texto B:_________________________________________________________________

1.1. Quais desses textos se organizam em versos? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Como se organiza o texto A? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.3. MARQUE as afirmativas abaixo de acordo com a legenda a seguir:

A - Texto em prosa.
B - Texto em verso.

a. ( ) Pode ter linhas de texto contínuas.

b. ( ) Poemas, letras de música, quadrinhas, etc.

c. ( ) Pode ter estrofes, rimas e ritmos.

d. ( ) Pode ter parágrafos.

e. ( ) Notícias, fábulas, contos, convites, textos informativos, etc.

1.4. De acordo com os dois textos que você leu, responda:

a) Qual o assunto tratado no texto A:______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Quantos versos há no texto B:__________________________________________________

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

II .REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA.

1. Retire dos textos lidos

Texto A.
a) Um substantivo próprio:___________________________________________________
b) Uma palavra monossílaba:_________________________________________________
c) Uma palavra dissílaba:____________________________________________________

Texto B.
a) Um substantivo comum:__________________________________________________
b) Uma palavra trissílaba:___________________________________________________
c) Uma palavra polissílaba:__________________________________________________

3.Releia o trecho do texto B.
“Não é fácil ter um sonho
Feito só de poesia
Cheio de imaginação
De esperança e alegria”.

3.1. Reescreva as palavras em negrito, circule as sílabas tônicas e classifique-as quanto a
tonicidade.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

REALIZE AS ATIVIDADES COM ATENÇÃO E CAPRICHO. VOCÊ É CAPAZ!

