
 
 

 

1. Vemos abaixo duas manchetes de jornais, porém com palavras em desordem. Reorganize as 
palavras e reconstitua as manchetes originais: 
 

pedreira  sem-terra  em Pernambuco Os bloqueiam 

Escreva a manchete organizada aqui: 

 
 

 

empresarial conquista Mulher espaço no setor  

Escreva a manchete organizada aqui: 

 
 

 
2. Retire das manchetes que você organizou: 

 

1 substantivo próprio:  

1 substantivo composto:  

1 substantivo derivado:  

 
3. Leia o texto a seguir: 

 
Criança diz cada uma! 

 
Aninha já estava com 2 anos. Loira, linda. Nunca tinha cortado o cabelo. Lá um dia, a mãe pega uma 
enorme tesoura e resolve dar um trato na cabeça da criança, pois as melenas já estavam nos ombros. 
-Mamãe vai cortar o cabelinho de Aninha. 
-Não quero, não quero, não quero!! 
-Não dói nada... Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só dois dedinhos. 
Aninha abre as mãos, já submissa, desata o choro, perguntando, olhando para a enorme tesoura e 
para a própria mãozinha: 
-Quais deles, mãe?  

Mário Prata 
4. Após ler o texto, marque as informações corretas e some ao final: 

 
(77) A mãe resolveu cortar o cabelo da filha porque ele nunca tinha sido cortado. 
(13) A protagonista da história entendeu que teria seus dedos cortados e não os seus cabelos.  
(95) Os personagens da história são Aninha,  a mãe de Aninha, os cabelos e os dedos de Aninha. 
(24) “Linda” e “loira” são palavras que caracterizam a personagem Aninha 
Escreva a soma das alternativas corretas aqui:  
 

5. Reescreva o texto a seguir colocando letras maiúsculas quando necessário: 

“todas as noites, joão gosta de assistir ao jornal nacional, pois nele passam 

muitas notícias sobre a sua cidade natal, porto alegre.” 

______________________________________________________
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