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1) Na piada 1, quais palavras foram usadas em sentido contrário? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) A palavra percevejo pode ter dois significados. Leia-os a seguir: 

PERCEVEJO: 1. Designação comum aos insetos hemípteros cujas asas anteriores são metade 
córneas e metade membranosas e cujo aparelho bucal é sugador(...), 2. Preguinho de cabeça 
chata, para fixar papel, tecido, plástico etc. 

  

a) Qual dos significados de percevejo foi usado por Claudinha? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Que significado foi usado pela mãe de Claudinha? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) O que causou a graça nessa piada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Na piada 3, fala-se de uma confusão na conversa entre mãe e filho. O que a mãe quis dizer? O 

que o filho entendeu? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Você conhece alguma piada? Reescreva-a abaixo. Caso não conheça crie uma pequena piada e 

escreva-a. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4) Vamos relembrar como se classificam as palavras quanto ao seu número de sílabas: 

 

 

 

 

 

 

 

Agora retire palavras dos textos e escreva-as abaixo seguindo o que se pede: 

a) 2 palavras monossílabas: _____________________________________________________ 

b) 2 palavras dissílabas: ________________________________________________________ 

c) 2 palavras trissílabas: ________________________________________________________ 

d) 2 palavras polissílabas: _______________________________________________________ 

 

5) Preencha o quadro abaixo com palavras retiradas dos textos acima (pelo menos 1 palavra para 

cada item citado): 

Palavras femininas: 
 

 

Palavras masculinas: 
 

 

Palavras no singular: 
 

 

Palavras no plural:  
 

 

Palavras no diminutivo: 
 

 

 

   Bons estudos! 

Monossílaba: as palavras que têm uma só sílaba. 

Exemplo: pó, luz, é, pão, mau, reis, boi, véus etc. 

Dissílaba: as palavras que têm duas sílabas. 

Exemplo: café, livro, leite, caixas, noites, caí, roer etc. 

Polissílaba: as palavras que têm mais de três sílabas. 

Exemplo: casamento, americano, responsabilidade, jesuíta etc. 

Trissílaba: as palavras que têm três sílabas. 

Exemplo: jogador, cabeça, ouvido, saúde, circuitos etc. 


