
 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

Atividade de Língua Portuguesa: Ortografia 
  

1) Responda se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa: 

“Nenhuma palavra de língua portuguesa termina com a letra n” 
R.:  

  

2) Observe a escrita das palavras abaixo e marque as que estão escritas corretamente: 

A) (    ) sessemta 

B) (    ) noventa 

C) (    ) cinquemta 

D) (    ) setenta 

  

3) Separe as palavras abaixo de acordo com a silaba correspondente: 

     Guiado        gilete      guerreiro    gueto   guizo  ginásio  geração   geral 

A) Ge: _____________________________________________________________________ 

B) Gi: 
______________________________________________________________________ 

C) Gue: ____________________________________________________________________ 

D) Gui: 
_____________________________________________________________________ 
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Habilidades (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 

colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
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como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 



 

  

4) Complete com a palavra certa: 

A) A___moço, á___dio (L ou U); 

B) Ga___ antir, ca___ eta (R ou RR); 

C) Se___ enta, sal___ a (S ou SS); 

  

5) Marque um X nas palavras que estão escritas de maneira correta: 

A) (    ) gaivota 

B) (    ) grato 

C) (    ) gerreiro 

D) (    ) gerado 

E) (    ) giado 

F) (    ) guiz 

G) (    ) guindaste 

H) (    ) gardo 

 

PROBLEMAS DE MULTIPLICAÇÃO 

1)  Um metro de fita custa RS 3,00. Quanto custará 17 metros de fita? 

R: 

2)  Se em cada andar do prédio são colocadas 13 janelas. Sabemos que esse prédio tem 22 
andares, quantas janelas tem esse prédio? 

R: 

3)  Professora Mariana tem 7 dezenas de lápis. Deu para seus alunos 60 e ganhou depois da 
diretora mais 35. Com quantos lápis ela ficou? 

R: 

4)  Amendoim é um cachorro que adora comer cenoura, ele ganha 2 cenouras por dia. Em 
uma semana quantas cenouras ele irá ganhar? 

R: 


