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1) Leia o texto e responda as questões: 

Que azar! 
Certa vez, eu estava assistindo a um programa de televisão. Coisa que eu mais 

gosto de fazer. De repente, acabou a luz. Fiquei muito nervoso. Peguei o radinho de 

pilha e fiquei escutando até chegar a luz. 

Só depois de umas seis horas é que a luz chegou e bem na horinha em que 

eu ia ligar, todo feliz a TV... Tcham, tcham, tcham ! 

Meu pai mandou eu ir dormir. Que azar! 

 

a) O que o personagem mais gosta de fazer? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Após 6 horas, a luz voltou, mas o menino não podia assistir à televisão. Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) O que o pai dele pediu para ele fazer? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Lendo o texto podemos afirmar que o personagem é: 

(  ) uma menina                   (  ) um menino 
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2) Preencha as lacunas das palavras com R ou RR: 

Cacho_____o                         Ba____ata                       Fe_____adura 

Se______te                            Me____enda                   Fu_____adei____a 

Beze______o                         Ba_____aca                   Pe___e____eca 

3) Separe as palavras abaixo, em sílabas: 

Tranquei - ___________________________________________________________________ 

Ferro - _____________________________________________________________________ 

Cachorrão - _________________________________________________________________ 

Coice - _____________________________________________________________________ 

4) Leia o trava-língua abaixo e encontre, no dicionário o significado da palavra: 

Arranha - ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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