
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Dramatização de histórias; Produção escrita. 

 

Você está lembrado das características do texto teatral? Em alguns casos há um narrador que conta 

a história. 

 

1- Leia o trecho da história abaixo e pinte de cores diferentes as falas de cada personagem: 

 

AZUL: narrador VERDE: Dona Pata  AMARELO: patinhos 

 

 
O Patinho feio 

H. Christian Andersen 

 Era verão e o campo estava lindo com os trigais amarelos, os prados verdes e o céu azul. 

Perto do bosque havia um sítio onde morava Dona Pata, que estava chocando seus ovos. Ela 

estava chateada: os patinhos estavam demorando para sair e ninguém ia visitá-la. Suas amigas 

preferiam tomar banho no canal a estar de prosa com ela. 

 - Grandes amigas! Nunca estão ao seu lado quando se precisa delas! Mas espere só um 

pouco... parece que finalmente vão sair dos ovos! 

 - Qui! Qui! Qui! Uau! Como esse mundo é grande! 

Fonte: adaptação feita pela autora. 

 

 

 

2- Explique com suas palavras porque foi utilizado o ponto de exclamação na passagem: 

 

- Qui! Qui! Qui! Uau! Como esse mundo é grande! 
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3- A Dona Pata estava chateada porque suas amigas não iam visitá-la. Você já se sentiu 

chateado(a)? Por quê? 

  

  

  

 

 

4- Podemos dizer que a Dona Pata teve uma surpresa ao ver que os ovos estavam se 

quebrando. A palavra “surpresa” é escrita com ESA e não com EZA porque vem do verbo 

surpreender. Veja: 

 

Surpreender – Surpresa 

Prender – Presa 

Defender – Defesa 

 

Adjetivos femininos que indicam um lugar de origem, também são escritos com ESA. Siga o 

exemplo e complete com o feminino das palavras: 

a) Chinês – Chinesa 

b) Francês -   

c) Inglês -   

d) Português -   

e) Tailandês -   

f) Libanês -   

 

 

5- Quando se trata de um substantivo derivado de um adjetivo, a escrita será EZA. Siga o 

exemplo e complete com o substantivo terminado em EZA: 

a) Belo – Beleza 

b) Esperto -   

c) Triste -   

d) Malvado -   

e) Duro -   

f) Frio -   


