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Carta ao aluno,

Este livro tem o objetivo de ajudá-lo 
a escrever e a falar cada dia melhor. 

O aprendizado da ortografia e 
da gramática de nossa língua é 
importante para que você possa 
produzir bons textos orais e escritos, 
em diversas situações de seu dia a dia.

Para que esse aprendizado seja 
interessante e divertido, elaboramos 
atividades desafiadoras que 
despertem sua curiosidade sobre o 
funcionamento da língua portuguesa.

Esperamos, assim, que você possa 
se expressar cada vez com maior 
competência. 

Nosso abraço,

As autoras
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VírGula 

1 Leia o cartaz abaixo. Ele faz parte do livro O nome do filme é Amazônia. 

CapítulO 1

Paulinho Assunção. O nome do filme é Amazônia. Belo Horizonte: Dimensão, 2009. p. 8.

2 No cartaz acima, a vírgula foi usada para separar elementos que poderiam 
ser escritos em forma de lista. Veja.

Quem for assistir às filmagens vai encontrar:

 y onças comilonas

 y cobras estressadas

 y cipós traiçoeiros

 y corujas nervosas

 y besouros velozes

 y papagaios zangados

 y macacos muito irritados
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Em uma enumeração, quando os dois últimos elementos são ligados 
por E, OU ou NEM, a vírgula não deve ser usada.

a Use vírgulas nas frases abaixo, para separar enumerações.

 y Minha tia, meu pai,  minha avó e eu formamos uma família.

 y Para a reforma da casa compramos tinta,  massa corrida, 
trincha, fita crepe e aguarrás. 

 y Ricardo, Camila e Giovana foram ao cinema.

b Escreva frases para as listas abaixo, utilizando corretamente a vírgula.

Lista 1 Lista 2

Os cinco maiores países do 
mundo (extensão territorial):
• Rússia

• Canadá

• China

• Estados Unidos

• Brasil

Alguns clássicos da literatura  
infantil brasileira:
• Reinações de Narizinho – Monteiro 
Lobato

• Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque

• A bolsa amarela – Lygia Bojunga

• Marcelo, Marmelo, Martelo – Ruth Rocha

• O fantástico mistério da Feiurinha – Pe-
dro Bandeira

Os cinco maiores países do mundo 

em extensão territorial são: Rússia, 

Canadá, China, Estados Unidos e 

Brasil.

Alguns clássicos da literatura infantil brasileira: Rei-

nações de Narizinho - Monteiro Lobato, Chapeu-

zinho Amarelo - Chico Buarque, A bolsa amarela 

- Lygia Bojunga, Marcelo, Marmelo, Martelo - Ruth 

Rocha e O Fantástico mistério da Feiurinha - Pedro 

Bandeira.

Sugestão de resposta.
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 A vírgula também pode ser usada para separar circunstância de tempo. Veja.

 A maioria das professoras da minha escola, durante as férias, viaja.

 Durante as férias, a maioria das professoras da minha escola viaja.

 Nesse sábado, encontraremos novas formas de diversão. 

 Nessa pequena cidade, durante o fim de semana, as ruas  
ficam desertas.

3 Nas frases a seguir, acrescente corretamente as vírgulas para separar as 
circunstâncias de tempo. 

a Desde o ano passado, enfrento problemas de saúde.

b Semana passada, recebi hóspedes na minha casa.

c Quando chegamos, todos ficaram felizes.

d Naqueles tempos, havia mais alegria.       

e Amanhã, viajaremos para São Paulo.

f Todos os domingos, a família se reúne. 

C, Ç, S, SS E aCENtuaÇÃO DE palaVraS OXítONaS

1 Complete, corretamente, as palavras dos textos das adivinhas com C, Ç, S 
ou SS e divirta-se com a leitura. Se necessário, consulte um dicionário.

 y O que é que corre a ca a inteira e depois vai dormir num canto? 
Resposta: A va  oura.ss

s
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 y O que é, o que é? Caminha sem pés, voa sem a as e pou  aonde 
qui  er. 
Resposta: O pensamento.

 y Quando uma pe  oa se deita, onde ela dorme com as mãos?

Resposta: Nos bra  os.

 y Mais de vinte senhoritas   

são mudas quando i  oladas, 

mas dizem todas as coi  as, 

se aca  o estão de mãos dadas.

Resposta: Letras do alfabeto.

 y Tem pesco  o, não tem cabe  a,

tem bra  os e não tem mãos,

tem corpo e não tem pernas, 

tem peito, não tem cora  ão.

Resposta: Cami  a.

 y Sou cortês, aten  io  o,

sujeito muito de  ente,

vou ao salão, ao palá  io,

pela mão de muita gente.

Resposta: Chapéu.

 y Qual será a resposta

que o de  ifrador dará?

Cinco dedos numa mão,

mas carne e o  o não há.

Resposta: Luva.

2 Retire das adivinhas as palavras que você completou com C, Ç, S ou SS e 
reescreva-as nos quadros a seguir. Depois, escolha uma palavra de cada 
grupo e escreva uma frase com ela.

s s

s

ss

ç

s

s

s

ç ç

ç

ç

s

c s

c

c

c

ss
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Palavras com C Palavras com Ç Palavras com S Palavras com SS

atencioso – decente – 
palácio – decifrador 

braços – pescoço – cabe-
ça – coração 

casa – asas – pousa 
– quiser – isoladas – 
coisas – acaso – camisa 
– atencioso

vassoura – pessoa – osso

Frase

Palavra com C

Palavra com Ç

Palavra com S

Palavra com SS

Resposta pessoal.
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