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Língua Portuguesa 
 

Sinal de Pontuação Nome do sinal de 
pontuação 

Finalidade do sinal 

? Ponto de interrogação Indicar uma pergunta. 

. Ponto final Encerrar uma frase. 

: Dois-pontos Indicar fala do personagem. 

! Ponto de exclamação Expressar surpresa, alegria. 

- Travessão Iniciar fala do personagem. 

Observação: Ler com atenção o quadro acima das pontuações, antes de responder as 
questões do livro. 

 
Livro de Português páginas – 61 e 62 

Página 61 – Frase: ordem das palavras. 

1. Releia o trecho da fábula “O mosquito e o leão”. 
 

2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a 
seguir. 

 
3. Releia mais um trecho da Fábula. 

 
4. Agora, releia a fala do mosquito. 

 
 
Página 62 : 

 
5. Colocar em ordem as frases e pontuá-las. 

 
6. Releia as frases da atividade anterior e responda. 

 
7. Ler a frase em destaque e hora de organizar o que estudamos. 



Matemática 
 
 

 

Livro de Matemática página 67 
 
 

Página 67 – As somas escondidas : 

 

 
1. Complete o quadro com as somas. 

 

 
2. Circular os números de 4 em 4 começando pelo 3: 

a) Cirule os cinco próximos números. Quaissão eles? 

b) Continuando a tarefa, o número 53 será circulado?Explique. 
 

 
3. Complete o quadro numérico: 

 
 

 51 52 53    57 58  

60 61     66   69 

   73  75   78  

  82  84 85    89 

90   93   96    

100    104    108  

 

a) Qual é o antecessor de 104? e o sucessor? . 

b) Qual é o antecessor de 108? e o sucessor? . 
 

c) Qual é o antecessor de 55? e o sucessor? . 

d) Qual é o antecessor de 78? e o sucessor? . 


