
Valor:  

 
ass. do Prof. 
 
 
3º ano A  

 

 

 

Olá turminha! 

Gabarito das complementares  
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1- É “Via Láctea” porque, depois de ser capturado pelo fio transparente, Bernardo 

esteve na Via Láctea, a caminho da caverna das Aranhas. 

 

2.- A ilustração representa vários novelos de linha ligados entre si, remetendo ao fio que 

grudara no dedo de Bernardo. 
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2- Preguinho           apaguei  

3- Joguinho             carreguei  

4- Amiguinho          engasguei  

5- Foguinho             afoguei  
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        1-animais silvestres são animais que vivem ou nascem em florestas, rios e oceanos. Exemplos 

desse tipo de animal: cobras, lagartos, periquitos, papagaios, etc. O órgão que protege esses animais é 

o Ibama. 

 

2- caderno  

Agapornis, águia, andorinha, araponga, arara, azulão, beija-flor, bem-te-vi, cacatua, calopsita, 

canário, carcará, cardeal, cegonha, cisne, coleirinha, condor, coruja, corvo, cuco, curió, faisão, 

falcão, flamingo, gaivota, galinha-d’água, garça, gavião, gralha, joão-de-barro, juriti, periquito. 
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 2- Esses bichos costumam ser vendidos para colecionadores de animais exóticos, laboratórios de 

medicamentos e pet shops. A maioria deles morre logo após ser retirado de seu ambiente, seja no 

transporte, feito em condições cruéis (animais dopados com remédios e amontoados em sacolas, 

canos, ou pequenas gaiolas, em porta-malas); seja no cativeiro, por não se adaptarem à vida sem 

liberdade ou não serem tratados de maneira adequada. 
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Exercício b 

PROFESSORA:   SÔNIA NERES FAGUNDES                  S.P. 17/06/ 2020 

 
MATÉRIA: Língua Portuguesa                                   

ALUNO(A): ___________________________________________ Nº_______    
 



 

Balde 

Maldade 

Aumento 

Altura 

Saudade 

Salgado 

Touro 

 

 

 

3 a) Como a onça era levada a cada dia para a casa de um aluno, acabou ficando doente e morreu. 
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Ex b  

 

Aquele garoto era teimoso sempre. 

O bolo era inesquecível! Era gostoso! 

Aquele cachorro sempre parecia raivoso. 

Percebi que aquela garota era medrosa. 

Todos comentaram que ele era muito guloso. 

Sônia era muito vaidosa. 

Clara era sempre maldosa. 
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4 a) A expressão significa que os telefones são antigos. 

 

Página 78 

 

LETRA B  

 

ALEXANDRE  

AUXILIAR  

CHEGOU  

CHOCANTE  

EXPOSIÇÃO 

EXTREMIDADE 

EXPERIÊNCIA  

EXCLAMOU      CHUVA  

CHIADO  

CHAMADA  

CHAMANDO  

 

5 A)  

 

Porque, se medirmos o tempo que passa entre o começo da leitura de um texto até seu 

término, veremos que ele passou. Por isso, na reportagem afrma-se que viajamos no tempo, 

sempre para o futuro, enquanto lemos. 
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Palavras com 

rr 

correr 

carro 

jarra 

morro 

corrida 

enterro 

terra 

guerra 

arruda 

garrida 

murro 

 

Palavras com 

ss 

passa 

passado 

processo 

nosso 

passe 

avesso 

esse 

assim 

isso 

possível 

existisse 

 

Palavras com  r no final de sílaba 

 

funcionar 

partes 

permitido 

manipular 

inverter 

caminhar 

imaginar 

movermos 

fazer 

acelerar 

parte 
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A) Criar um equipamento que possibilitasse enxergar as coisas invisíveis. 

 

b) Resposta pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

c) Resposta pessoal  
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ATIVIDADE 7 

 

a) Porque a reportagem é sobre o autor que criou a coleção Diário de um banana, narrada pela 

personagem Greg Heffey. 

 

Exercício b pessoal  

 

8 a)  

Apesar das diferenças entre meninos e meninas, ambos gostam mesmo é de brincar juntos. 
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ATIVIDADE 9 

a) As palavras mágicas são: “por favor” e “muito obrigada”. São consideradas mágicas por 

serem sinais da educação das pessoas que as utilizam; se acompanhadas de gentileza, 

essas palavras fazem que cada pedido seja atendido. 

 

mudar            mudei 

andar             andei  

fechar            fechei  

demorar         demorei 

comandar       comandei 

 amar               amei  

 

passar              passei 

ensinar             ensinei 

contar              contei 

cantar               cantei 

pensar              pensei 
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Letra b  

 

Algodão, Batata, Belo, Biba, Bob, Bola, Cacau, Café, Chuvisco, Fubá, Ice, Lili, Machinho, 

Monstro, Pequeno, Peteca, Pipoca, Pitoco, Pluto, Rex. 
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Atividade 11 a) 

Um jabuti. Ele tinha mania de andar apressado pelo quintal. Era comilão, gostava de mamão e 

caqui. 
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C A C H O R R O  

C A C H O R R I N H O  

 C H I C O  

C A C H O R R A D A  

C H U V A      

 C H U V I S C O  

C H U V A R A D A  

C H O C A D E I R A  

C H U M B O  



C H O C O L A T E  

 

 

12 a) A expressão “coração aos pinotes” indica que o rato estava sempre assustado e com 

medo. 
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ban-que-te-ar 

com-pa-dre 

pre-sun-to 

pros-se-guiu 

ba-ru-lhi-nho 

sos-se-go 

a-con-che-go 

bra-vu-ra 

 

13 a)  

Porque seus frutos são grandes e pesados e podem machucar as pessoas se caírem sobre elas. 
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jaqueira 

laranjeira 

goiabeira 

jabuticabeira 

mangueira 

cajueiro 

bananeira 

mamoeiro 

mexeriqueira 

ameixeira 

 

14 a) Porque as varinhas das fadas e o “faz de conta” de Emília fazem com que os desejos se 

realizem. 
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M ANTES DE P e B 

Campo, imprimir, 

limpo, tempo, 

bambolê, 

embonecado, 

lembrar, umbigo, 

umbu, lamber. 

 

N ANTES DE TODAS AS OUTRAS CONSOANTES 

Manso, tenso, 

imenso, vento, 

balanço, encrenca, 

invenção, imenso, 

lindo, aconteceu, 

instante, lenço, 

condão, pensar, 

contente, incêndio. 
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ATIVIDADE 15 

a) Narizinho lembra que Emília entende a língua dos animais, pois fala com eles.  
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16 A)  

Foi construído um carrinho utilizando caixas de papelão conseguidas em supermercado, 

tesoura, fita adesiva, clipes e elástico. 

 

 

 

Respostas: letra B 

 

 giz — mágico — longe — 

 — imaginar — gema ----gentil — gente — página — 

gincana — ligeiro — 

pugilista — lógico — longe — monge 

 

São as  vogais E , I  

 

17 a) Às viagens ao imaginário que a leitura dos livros possibilita a seus leitores. 
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Som de Cê  

Consigo, silencioso, conseguido, sabe, silêncio, 

absoluto, intensos, som, encontrássemos, nossa, 

consigo, interessante, essa, impressionante, 

sagrado 

 

Som de Zê  

Casa, Rosa, silencioso, ausência, coisa, aviso, 

mesa, lisa, usa, abusa, musa, coisa, medusa, 

ousado, casado, blusa 
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18 a) Uma brincadeira que cria regras que vão indicando os caminhos que se podem ou não 

fazer, onde se deve ou não pisar. 

 

b) Aguaí, Águas de Lindoia, Altinópolis, Araraquara, Araras, Areias, Barretos, Bariri, Barueri, 

Batatais, Bauru, 

Bebedouro, Bertioga, Botucatu, Campinas, Campos do Jordão, Cordeirópolis, Diadema, 

Dolcinópolis, 

Dourado, Estação, Estância, Estância Velha, Esteio, Estiva, Estiva Gerbi, Estreito, Estrela, 

Guarujá, Santos, 

São Bernardo do Campo, Ubatuba, Valparaíso. 

 

 

 


