PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE!
LÍNGUA PORTUGUESA 4º ano (Atividade 09)
Atividade com a habilidade (EF04LP01), grafar palavras utilizando regras
correspondência fonema-grafema regulares diretas e contextuais (R e RR / S e SS).
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1. Leia a notícia:
Golfinho leva turista a praia em Caraguá.
Um golfinho nariz-de-garrafa é uma das atrações do verão em Caraguatatuba. O golfinho, que
recebeu o apelido de “Tião”, mede 2,60M e tem 200 KG. Ele tem levado dezenas de turistas as
praias Martin de Sá e Prainha diariamente. Ele é macho, cinza e tem cerca de 15 anos.
O assédio dos turistas fez o IBAMA criar um plantão nas duas praias para evitar que os
banhistas perturbem o animal.
(Folha de São Paulo, Caderno Folhinha).
Quantas sílabas têm a palavra destacada:
(a) Três sílabas.
(b) Quatro sílabas.
(c) Cinco sílabas.
(d) Seis sílabas.
2. Leia o verbete de dicionário:
Assédio, s.m. Insistência inconveniente persistente e duradoura em relação a
alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa. [Militar] Ação de cercar,
de colocar cerco ao redor do que se quer conquista
Agora, consultando o seu dicionário, assinale a única opção em que todas as palavras devem ser
escritas com SS.
(a) Per__onagem / Cla__e
(b) Va__oura / Deze__eis
(c) Univer__o / Aniver__ário
(d) Profe__ora / Can__ado.
3. Observando as palavras, profisão – amassado – girasol podemos dizer que:
(a) Apenas uma está escrita corretamente.
(b) Apenas duas estão escritas corretamente.
(c) Todas estão escritas corretamente.
(d) Nenhuma está escrita corretamente.
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4. Observe a escrita das palavras abaixo e marque a alternativa em que a palavra está escrita
corretamente.
(a) Caroça
(b) Feradura
(c) Caroço
(d) Baraca
5. Marque a opção em que a divisão silábica das palavras com R e RR estão corretas.

abcd-

Ma – Ca – rrão / bai – rr - o
Per – u- Ca / terr- a
Gar –ra –fa / jar –ro
Carr –i –nho / bu – rro

Professoras parceiras para elaboração das atividades
Adriana, Maria Marisa, Juliana, Vanessa, Silvia Flávia, Daniela, Shirley.
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