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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma); Escrita autônoma; Análise 

linguística. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Estrutura composicional do texto; Ortografia. 

 

 

Como está a sua alimentação? Você acha que se alimenta bem? Leia a reportagem abaixo e 

responda às questões:  

Fonte: Publicado em 23/05/2018 por Fernanda Cruz – Repórter da Agência Brasil - São Paulo | Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/pesquisa-mostra-que-80-dos-brasileiros-buscam-alimentacao-

saudavel  | Acesso em 22/06/2020. 

 

1- Pinte no gráfico a porcentagem de pessoas que afirma estar satisfeita com a própria 

alimentação: 

 

 

Alimentação

Está satisfeito Não está safisfeito

Pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam alimentação 
saudável 

 A maioria dos brasileiros se esforça para manter uma alimentação saudável, buscando 

consumir produtos mais frescos e nutricionalmente ricos. O resultado faz parte de levantamento 

inédito divulgado hoje (23) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação 

saudável e 71% dos entrevistados apontam que preferem produtos mais saudáveis, mesmo que 

tenham que pagar caro por eles. O mesmo percentual (71%) admite estar satisfeito com a 

própria alimentação. 

71% 
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2- Leia os relatos de algumas pessoas sobre a alimentação: 

 

  

 

 

  

 

Apesar de ter o mesmo som, as palavras MAL e MAU possuem significados diferentes. Quando 

for o contrário de BEM, escrevemos MAL. Quando for o contrário de BOM, devemos escrever 

MAU.  

 

a) Crie 2 frases sobre sua alimentação utilizando BEM/MAL ou BOM/MAU: 

  

  

  

  

 

 

3- Complete as frases com MAL ou MAU:  

 

a) Aquele pastel me fez      .(contrário de BEM) 

 

b) Meu irmão acordou com      humor. (contrário de BOM) 

 

c) Comer frituras faz      para saúde. (contrário de BEM) 

 

d) Minha irmã gosta da história dos Três porquinhos e o Lobo     (contrário 

de BOM) 

Eu me alimento bem no café da manhã. 

 

À noite, percebo que me alimento muito mal. 

O pão de queijo estava muito bom. 

 

Não gosto de cebola porque fico com mau hálito. 
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4- Nós vimos que MAL é oposto de BEM, enquanto MAU é oposto de BOM. Descubra no 

quadro os opostos das palavras abaixo: 

 

 

a) Corajoso:  b) Forte: 

c) Baixo:  d) Muito: 

e) Erro: f) Perdedor:  

 

5- Observe a escrita das palavras: 

 

 

 Coragem  Corajoso 

 Medo  Medroso 

 Mal Maldoso  

 Bom  Bondoso  

 

Os adjetivos derivados desses substantivos são escritos com terminação OSO ou OSA. 

Complete a tabela com os adjetivos correspondentes: 

 

a) Bondade  b) Chuva 

            

 

c) Ansiedade d) Carinho 

            

 

e) Charme f) Mentira 

            

alto    medroso   pouco 

 
 acerto       vencedor    fraco 

SUBSTANTIVO ADJETIVO 
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6- Atribua adjetivos (qualidades) que terminem com OSO ou OSA para cada figura abaixo: 

 

 

Essa cobra possui veneno. Ela é ___________________ 

 

 

Essa paisagem é uma 

maravilha. 
Ela é ___________________ 

 

 

Esse alimento tem muita 

gordura. 
Ele é _____________________ 

 

 

Essa flor tem um ótimo cheiro. Ela é _____________________ 

Fonte: pixabay.com 


