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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 

Língua Portuguesa 4º ano 

Atividades com a habilidade (EF04LP01) grafar palavras utilizando regras de correspondência 

fonema-grafema regulares diretas e contextuais. 

1. Atenção garotada! Antes de p e b devemos usar a letra m e antes das demais consoantes 

devemos usar a letra n. Então, marque um (x) na alternativa onde todas as palavras estão escritas 

corretamente: 

 

 
(a) umbigo – vento – enpada – bamdeira; 

(b) umbigo – vemto – empada – bandeira; 

(c) unbigo – vento – empada – bandeira; 

(d) umbigo – vento – empada – bandeira. 

 

 
2. Na frase abaixo, algumas palavras estão faltando letras. Elas devem ser preenchidas com m ou 

n. Leia com atenção e marque um (x) na maneira correta como as mesmas devem ser escritas: 

 
Diante da atual pa    demia da doe  ça causada pelo coronavírus (covid-19), uma das 

diretrizes é o isolame to social, ou seja, permanecer em casa!’’ 

 

(a) pamdemia – doemça – isolamento; 

(b) pandemia – doença – isolamento; 

(c) pandemia – doença – isolamemto; 

(d) pandemia – doemça – isolamemto. 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO O CARTAZ ABAIXO E RESPONDA: 
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3. Por que as palavras: infecção – atento – seguintes – sintomas - garganta foram escritas com n 

em vez de m? Marque um (x) na alternativa correta: 
 
 

(a) porque colocamos m antes de p e b e n antes das demais consoantes; 

(b) porque colocamos n antes de todas as consoantes inclusive do p e b; 

(c) porque são palavras trissílabas; 

(d) porque são sintomas do Coronavírus. 

 

 
4. Observe as imagens abaixo. Marque um (x) na alternativa onde as palavras que nomeiam cada 

uma delas estão escritas corretamente: 

 

 

 
 

(a) bandeira – bomba – empada – lâmpada – pintinho – cinto 

(b) bamdeira – bomba – empada – lâmpada – pimtinho – cinto 

(c) bandeira – bonba – empada – lâmpada – pimtinho – cinto 

(d) bamdeira – bomba – enpada – lânpada – pimtinho – cinto 

 
 

5. Jogo de montar palavras: 
 

Material: jogo com as palavras abaixo divididas em sílabas. 

Modo de jogar: 

• Dupla ou individual. 

• Entregar para cada participante ou dupla as fichas abaixo. 

• Recorte as sílabas, embaralhe e depois monte as a palavras. 

• O participante ou dupla que conseguir montar o maior número de palavras é o vencedor. 
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Mis Sa Tos Se Pres Sa 

Is So As Sar Pas Sar 

Os So Ca As Ver So 

Pos Sui Mis São Ca Sar 

Va So Mas As Po Se 

A Sa Ro As Es Te 

Pas Se Clas Se Os So 
 


