
 

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO 
UNIDADE 1  

            ESCOLA: ______________________________________________________________________ 

            ALUNO(A):________________________________________      DATA: ____________________ 

 

Querida criança nesta semana, nas aulas de Língua Portuguesa iremos trabalhar o gênero textual 

Canção e suas características, a identificar mensagens implícitas e explicitas nos textos, o uso da 

letra L e U no final das sílabas, a produção e a finalidade de textos com gravuras e recursos visuais 

e o uso do acento agudo nas palavras. Faça suas atividades com muito empenho e dedicação. 

Conto com você! 

 

Leia com atenção a letra da canção e em seguida responda as questões: 

 

O Caderno  

                                                                                                             (Toquinho e Mutinho).  

Sou eu que vou seguir você 
Do primeiro rabisco até o bê-a-bá 
Em todos os desenhos coloridos vou estar 
A casa, a montanha, duas nuvens no céu 
E um sol a sorrir no papel. 
 
Sou eu que vou ser seu colega 
Seus problemas ajudar a resolver 
Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver 
Serei, de você, confidente fiel  
Se seu pranto molhar meu papel. 
 
Sou eu que vou ser seu amigo 
Vou lhe dar abrigo se você quiser 
Quando surgirem seus primeiros raios de mulher 
A vida se abrirá num feroz carrossel 
E você vai rasgar meu papel. 
 
O que está escrito em mim,  
Comigo ficará guardado se lhe dá prazer  
A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer 
Só peço, a você um favor, se puder 
Não me esqueça num canto qualquer. 
 

1) Agora que você já leu a canção, responda as questões abaixo: 

Sobre o gênero textual canção responda as afirmativas com V para verdadeiro ou F para 

falso: 

(    ) A canção é semelhante ao formato do poema: apresenta versos que são agrupados 
em estrofes e possuí ritmo e rimas. 
 
(   ) O autor desta canção é Vinicius de Moraes. 
 
(   ) A canção trabalha com recursos expressivos como emoção, sensibilidade e diversão. 
 



 

 
2) Identifique e escreva o verso da canção que deixa evidente que o caderno citado 
pertence a uma menina. 
R:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
  
( 1  )                                       ......................(   ) FASE ADULTA 
 
 
 
 
  
 
(2 )                           .                      (   ) FASE ADOLESCENTE    
 
 
 
 
 
 
 ( 3 )                           ......................  (   ) FASE DA INFÂNCIA  
 
 
 
 
4) Marque com um X a resposta certa: 
 

A letra da canção fala sobre: 
 
a – (   ) O caderno como um amigo da infância até a idade adulta. 

b – (   ) A importância de não ter um caderno. 

c – (   ) A propaganda de um caderno. 

 

5) Complete as palavras abaixo utilizando L ou U, depois reescreva-as: 

Ane___      -  _______________________ 

Lenço___  - ________________________ 

Funi___     - ________________________ 

Pape___   - ________________________ 

Berimba___  -_______________________ 

Chapé___ - ________________________ 

Aventa___ - ________________________ 

Minga____ - ________________________ 

                                                                                               

Sou eu que vou seguir você 
Do primeiro rabisco até o bê-á-bá. 
Em todos os desenhos coloridos vou estar: 
A casa, a montanha, duas nuvens no céu 
E um sol a sorrir no papel 

Sou eu que vou ser seu colega, 
Seus problemas ajudar a resolver. 
Acompanhar-te nas provas bimestrais, você 
vai ver. 
Serei de você confidente fiel, 
Se seu pranto molhar meu papel. 
 

Sou eu que vou ser seu amigo, 
Vou lhe dar abrigo, se você quiser. 
Quando surgirem seus primeiros raios de 
mulher 
A vida se abrirá num feroz carrossel 
E você vai rasgar meu papel 
 



 
 


