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                          Trabalhando com o texto:  
 

1- Qual é o título dessa poesia? 

 

 

2- Qual é o nome da autora? 

 

 

3- Onde mora Chico Cochicho? 

 

 

4- Se você for na chácara do Chico Cochicho, o que você vai poder achar lá? 

 

 

5- Escreva três (3) coisas que você nunca vai achar nessa chácara: 

 

 

6- Separe em sílabas e dê a classificação. 

1 sílaba = monossílaba                             3 sílabas= trissílaba 

2 sílabas = dissílaba                                4 sílabas ou mais= polissílaba 

 

Chocolate=___________________________________________________ 

Caminhão= ___________________________________________________ 

Cambalhotas=_________________________________________________ 

Sombra=_____________________________________________________ 

Sol=  _______________________________________________________ 

Carro=______________________________________________________ 

Travesseiro=_________________________________________________ 

familía= ____________________________________________________ 



7- Agora, coloque as palavras da atividade oito (8) em ordem alfabética: 

1-_______________________            2- ___________________________ 

3-_______________________           4- ___________________________ 

5-_______________________           6- ___________________________ 

7- ______________________            8- ___________________________ 

8-a) Forme uma frase com a palavra familía usando o ponto de interrogação: 

 

 

b) Forme uma frase com a palavra chocolate usando o travessão e dois pontos (:) 

 

 

 

9- Acentue corretamente as palavras usando o til (~), o acento circunflexo (^) e 

o acento agudo ( )́. 

voce   – onibus  - tenis    - tres     - sabado  - silaba  - piao            

chao   - anao     -Xicara  - picole   - oculos   -lampada  - pe- 

tambem   -mamae  -limao   - pao        - patrao        -chacara 

10- Escreva um bilhete convidado um (a) amigo (a) para conhecer a chácara do 

Chico Cochicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11- Leia com atenção os exercícios e marque apenas a resposta certa: 

a- Este texto é um: 

 

    BILHETE                 ANÚNCIO             CONVITE 

                                     

b-  O assunto principal deste texto é: 

 

        Festa de casamento 

        Festa de aniversário 

        Festa de batizado 

        Festa de 15 anos 

c-  O tema da festa é:  

       MICKEY                          CIRCO                       TURMA DA MÔNICA 

                                                                                                                                  

d- A festa vai acontecer: 

           A noite                          durante o dia                        a tarde 

 

e- O convite é para comemorar o 1º aninho de Paulo, ou seja: 

        1 ano de crescimento                              1 ano de nascimento 

        1 ano de alimento                                    1 ano de escola 

 

f- O que não pode ter em um convite: 

         dia 

         hora 

         local 

        presente 

 



 

12- Complete a cruzadinha com as palavras do quadro: 

 

Chicote Bicho Chico Chave 

Chuva Chorão Chefe Chão  
 

 

 

 

       

 

 

1- Nome do dono da chácara. 

2- Como é o menino que não tem lá? 

3- Lugar onde dá poeira. 

4- Não tem no portão. 

5- Não tem na mão do Chico. 

6- O mesmo que patrão. 

7- Não é de algodão. 

8- Na chácara aparece muito. 

 

 

 


