
Objetivos: Verificar a interpretação de texto; ortografia: separação silábica, encontro vocálico e 

consonantal, adjetivo, aumentativo e diminutivo, substantivo próprio e comum, formação de frases. 

 

Parte A: Interpretação de texto:  

 

Se você já fez  confusão demais com as personaagens dos contos de fadas, é porque  que não leu  esta 

historinha!  

 

                         Uma história atrapalhada 

                                              Helena Chome 

 

Alice convidou seus amigos para passar um fim de semana com ela. 

Branca de Neve e Cinderela andaram milhas  e milhas até a casa da menina, 

 no País das Maravilhas. 

Chapeuzinho, com seu cestinho vermelho, foi pela estrada afora. Chegou  

em cima da hora. 

O gato disse para Alice: 

- Se alguém faltar, eu calço minhas botas e vou depressa buscar. 

Voltou com a bela querida, que sempre se atrasava, pois vivia adormecida. 

- O fim de semana foi tão bom.... – falou João para Maria – Melhor ideia eu não teria. 
 

 

1) Qual o título do texto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Quantos contos de fadas você encontrou nesta história atrapalhada? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) Qual personagem resolveu convidar seus amigos para um final de semana? Onde foi a festa? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) Que personagem você gostaria de convidar para essa festa? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Qual o animal que aparece no texto? Você conhece essa história? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

III – Retire do texto: 

a) dois substantivos comuns: ________________________________________ 

b) dois substantivos próprios:_________________________________________ 

c) uma palavra no diminutivo:_______________________________________ 

d) um adjetivo:__________________________________________________ 

e) duas palavras com encontro vocálico:____________________________________ 
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Parte B- Exercícios:  

1- Separe as sílabas e circule os encontros consonantais: 
 

princesa  

bruxa  

castelo  

festa  
 

2- Reescreva as frases passando para o feminino:  
 

a) O príncipe, o rei e o bruxo não foram convidados para a festa. 

______________________________________________________________ 

 

b) O Gato de Botas correu atrás dos ratinhos amigos do feiticeiro. 

______________________________________________________________ 

 

3- Coloque as palavras no quadro corretamente e complete: 
 

amiguinho – canzarrão – bocarra – barquinha – barcaça 
 

aumentativo normal diminutivo 

   

   

   

   

   
 
 

4- Escolha um personagem da história e forme uma frase:  

Afirmativa: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Negativa: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Interrogativa  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Exclamativa 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Parte C: Ditado de palavras e frases:  
 

1- 6- 

2- 7- 

3- 8- 

4- 9- 

5- 10- 

 

a) ____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      Faça com atenção. 



             Beijos Tia Alê.           
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