PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE!
Língua Portuguesa 4º ano (Atividade 12)
Atividade com a habilidade (EF04LP05) - identificar a função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de
vocativo e de aposto.
VOCÊ SABE LAVAR AS MÃOS?

Apesar de ser um hábito bastante básico, higienizar as mãos ainda costuma ser ignorada no
dia a dia, tanto por pessoas comuns como por profissionais de saúde e colocá-la em prática ainda
é um desafio. A prática é tão importante que foi adotada pela Organização Mundial da Saúde como
uma bandeira de combate à infecção hospitalar.
No dia a dia, a lavagem de mãos previne, por exemplo, a diarreia que muitas vezes é
causada por falta de higiene na hora de tocar os alimentos, especialmente após ir ao banheiro. Por
isso, lavar as mãos de forma adequada durante o preparo das refeições e antes de se alimentar é
considerado um requisito básico de higiene.
VEJA COMO HIGIENIZAR AS MÃOS CORRETAMENTE:
A luta contra resistência antimicrobiana está em suas mãos. Por: Anvisa
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1. Ao ler esta notícia você pode não saber o significado de algumas palavras, quando isto acontece
devemos utilizar qual dessas alternativas?
(a) Um livro de receita.
(b) Uma revistinha em quadrinhos.
(c) Um dicionário.
(d) Um caderno.
2. Quando lemos uma notícia devemos levar em consideração os sinais de pontuação, qual a
finalidade dos sinais de pontuação no texto:
(a) Servem para dar ritmo e entonação a leitura.
(b) Não tem função na leitura do texto.
(c) Servem para acentuar as sílabas tônicas das palavras.
(d) Indicam uma dificuldade ortográfica.
3. No título da notícia tem um sinal de pontuação (sinal de interrogação), qual sua finalidade?
(a) Expressar uma emoção.
(b) Fazer uma afirmação.
(c) Fazer uma pergunta.
(d) Indica um discurso direto.
4. Na frase: “ Por isso, lavar as mãos de forma adequada durante o preparo das refeições e antes
de se alimentar é considerado um requisito básico de higiene.” A vírgula foi usada para:
(a) Separar o aposto.
(b) Separar o vocativo.
(c) Separar enumeração.
(d) Indicar uma fala.
Na frase “ VEJA COMO HIGIENIZAR AS MÃOS CORRETAMENTE :
5. Qual foi a função dos (

: ) dois pontos?

(a) Iniciar uma fala.
(b) Introduzir uma explicação.
(c) Indicar uma pausa.
(d) Finalizar uma frase.

Professoras parceiras para a elaboração das atividades: Alessandra de Jesus, Lucíola de Paula,
Mara Guimarães, Sirlene Nunes, Tainá Aparecida dos santos, Tatiane de Almeida, Viviane Maria
de Oliveira.
Nossa gratidão!
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