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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – II BIMESTRE

1.Leia o texto abaixo e responda as questões sobre ele.

BLOG DA
O Dia Internacional do Livro Infantil
No dia 02 de Abril comemora-se o dia do livro infantil e a data não foi escolhida
aleatoriamente. Este é o dia do aniversário de um dos mais importantes nomes da literatura
infantil, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Foi ele quem adaptou os contos e
fábulas já existentes em uma linguagem mais adequada ao universo dos pequenos. As
fábulas – como, por exemplo, as dos irmãos Grimm – que carregavam enredos pesados e
mais comuns à compreensão adulta, ganharam, pelas mãos do escritor, suas versões
acessíveis ao entendimento das crianças.
http://leiturinha.com.br/blog/feira-do-livro-infantil-de-bolonha/ Adaptado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ESTUDANDO O GÊNERO TEXTUAL.
1. Qual o nome deste blog?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Qual é o assunto deste blog?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Que dia é comemorado o dia do livro infantil?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Quem foi Hans Christian Anderson?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Sublinhe o endereço eletrônico do blog.
6. Escreva F quando a afirmação for falsa e V quando for verdadeira.

Sobre o gênero textual Blog, podemos afirmar que:
( ) é um diário pessoal eletrônico.
( ) só pode ler a própria pessoa que escreve.
( ) a linguagem utilizada é mais formal.
( ) é postado na internet.
.....................................................................................................................................................
II. REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA.
1. Leia a seguinte frase:
“O autor e o ilustrador do livro infantil mais famoso ganharam um lindo prêmio.”
a) Reescreva a frase acima trocando os substantivos sublinhados pelo seu feminino. Faça as
modificações necessárias.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Retire da frase acima:
 Um artigo definido masculino no singular:_____________________________________
 Um artigo indefinido masculino no singular:____________________________________
 Um adjetivo:_________________________________________
 Um substantivo comum:________________________________
2. Complete com os adjetivos pátrios adequados.
a) Eu nasci na Itália, então sou________________________________________.
b) Sou___________________________________,pois nasci no Brasil.
3. Leia a tirinha e resolva as questões.

a) Retire os artigos do segundo quadrinho:___________________________________
b) Sublinhe os substantivos do segundo quadrinho:______________________________
c) Complete a fala que aparece no segundo quadrinho, acrescentando adjetivos para os
substantivos:
“É que eu tenho que escovar____________________os dentes_________________após todas
as refeições__________________________.“
CONFIRA SEMPRE AS SUAS RESPOSTA! SUCESSO!

