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1- Leia algumas das manifestações folclóricas e relacione: 

A-parlenda B- trava-língua C- adivinha 

 

 

 

 

 

 

2- Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. 

 

 

 

  

a) O que são brincadeiras folclóricas? 

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

b) Cite duas brincadeiras folclóricas que não aparecem no texto. 

__________________________________________________________________________ 

3- A palavra folclore é uma palavra inglesa que significa... 

(       ) A historia da lenda do saci  
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O que é, o que é, 
quando se perde, jamais 
se consegue encontrar 
de novo? 
O tempo. 

Rei capitão, 
soldado, ladrão. 
Moça bonita 
do meu coração. 

O doce perguntou ao doce 
qual é doce mais doce 
que o doce de batata-doce. 
O doce respondeu pro doce 
que o doce mais doce que 
o doce de batata-doce 
é o doce de batata-doce. 

 
 

  

Orientações: 

 Leia os enunciados com atenção: 

 Preste atenção no traçado da letra e na escrita das palavras; 

 Atenção ao uso correto dos sinais de pontuação;  

Brincadeiras folclóricas 

Existem diversos tipos de brincadeiras folclóricas que muitas crianças gostam. São jogos populares 

passado de geração por geração. 

Antigamente as crianças brincavam na rua, de queimada, amarelinha, cabra-cega, bolinha de gude e 

outras. 



 

 

(        ) Conhecimento do povo. 

4- Leia o texto da lenda do Saci e responda as questões: 

 

 

a) Os sacis assustam as pessoas porque são 

(      ) arteiros     (      ) curiosos             (      ) protetores           (      ) simpáticos  

b) O texto conta 

(      ) Como o Saci nasceu. 

(      ) como é o saci e suas travessuras.  

c) Fome  frases  com o nome do personagem Saci. 

 Interrogativa  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Exclamativa  

__________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________ 

5- Faça uma lista com 4 personagens do folclore que você conhece.  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 


