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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

                        Língua Portuguesa - 5º ano (Atividade 12) 

Atividades com a habilidade (EF35LP03) - identificar a ideia do texto, demonstrando 

compreensão global. 

 Leia com atenção e responda. 

 

1.  O texto que você leu é 

(a)  Um convite. 

(b)  Uma tirinha. 

(c)  Uma regra de jogo. 

(d)  Um verbete. 

 

2. O objetivo desse texto é 

(a) Conceituar. 

(b) Narrar. 

(c) Assustar. 

(d) Divertir. 

 

Leia e responda 

  

Disponível em: <http://tiras-do-calvin.tumblr.com/>. 
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3.No último balãozinho, a resposta do pai de Calvin se encontra destacada porque ele: 

(a) É muito autoritário com o filho. 

(b) É impaciente com as artimanhas de Calvin. 

(c) Desconfiou de que Calvin havia aprontado alguma. 

(d) Não acredita na demonstração de afeto do filho.  

 

Leia com atenção. 

                                                       Seguindo as regras 

Flaviana gostava de fazer tudo dentro das regras, pois sabia que eram para o seu bem. 

Quando alguém falava com Flaviana, ela gostava de ser sempre gentil e educada. E para ser 

educada, Flaviana tinha uma regra bem simples, olhar para a pessoa com a qual conversava. Na 

biblioteca, a regra fundamental era fazer silêncio. Mas Flaviana queria dizer algo importante para 

Juliana, por isso precisou ser discreta, falando bem baixinho. No jogo de vôlei, Flaviana invadiu 

sem querer a rede por baixo e o juiz marcou falta. Flaviana sabia que essa era uma regra do jogo 

e por isso aceitou sem reclamar. 

É preciso estabelecer as regras antes de o jogo começar, para não haver discordâncias 

depois. Flaviana sabe que as regras não podem mudar durante o jogo só para favorecer alguém. 

Ficar na fila da merenda da escola é necessário, pois se não fosse assim, seria a maior bagunça. 

As regras são feitas para ajudar as pessoas a seguirem passos que facilitem as suas vidas.  

Respeitar e ouvir o que os pais e os professores têm a ensinar é uma regra muito importante.  

 

4. Qual era a regra que Flaviana tinha para ser educada? 

(a) Conversar primeiro com a pessoa. 

(b) Gostava de falar alto para todos prestarem atenção. 

(c) Olhar para a pessoa com a qual conversava. 

 

5. No jogo de vôlei, o que Flaviana fez?  

(a) Colocou a mão na rede por cima e o juiz marcou falta. 

(b) Invadiu a rede por baixo e o juiz marcou falta. 

(c) Pisou na linha e o juiz marcou falta. 
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