
 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDO – 4º ANO –  1º TRIMESTRE 
1ª PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – DIA: 11/03/20 

 

O QUE ESTUDAR:  
 

Gramática: Palavras Sinônimas e Antônimas. 

                    Pronomes pessoais do caso reto. 

Ortografia: Uso das letras: S/SS – C/Ç. 

Interpretação de texto: Ler e interpretar textos, elaborando 

respostas completas. 

 

ONDE ESTUDAR: 
 

- Livro: p.22, 23, 44, 45 (quadro - apenas pessoais do caso 

reto) e p.46 (continuação do quadro); 

- Atividades do caderno relacionadas aos conteúdos acima. 

 

COMO ESTUDAR: 
 

- Identificar os antônimos e sinônimos destacados; 

- Reconhecer os pronomes pessoais do caso reto e classificar 

quanto o seu número e pessoa; 

- Completar e escrever palavras e regras com dificuldades 

ortográficas: S, SS, C e Ç; 

- Tirar dúvidas em sala, dias antes da prova; 

- Refazer as atividades do livro e do caderno em folha avulsa. 

 

Bom estudo! 
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